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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Registro de Preços Eletrônico - 015/2021/SRP

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

07/06/2021 08:59 07/06/2021 09:00 15/06/2021 14:15 18/06/2021 14:00 18/06/2021 14:15

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

14/06/2021 - 19:25 Impugnação - prazo de entrega - P
15/2021 - DIA 18/06/2021

15/06/2021 - 16:57 Indeferido Pedido: PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - P 152021.pdf
Julgamento: JULGAMENTO DE
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.pdf

Impugnação - prazo de entrega - P 15/2021 - DIA 18/06/2021

Em Anexo.

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

14/06/2021 - 13:53 ESCLARECIMENTO 01 15/06/2021 - 16:24

Sr(a) Pregoeiro(a),

Vimos, tempestiva e mui respeitosamente esclarecer:

Edital contém a seguinte exigência:
13.4.1 No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado (com assinatura reconhecida em cartório se emitido pessoa
jurídica de direito privado), que comprove que a licitante executou ou está executando a contento, atividade pertinente e compatível em características com os objetos licitados.

13.6, a - Declaração, firmada por contador ou técnico contábil, constando o número de registro no CRC, com firma reconhecida por Tabelionato de Notas, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa e não está incluída nas vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º do referido diploma legal;

A jurisprudência da Corte de Contas considera restritiva à competitividade das licitações cláusula que exija a apresentação de documentação com firma reconhecida em cartório,
conforme Acórdão 291/2014 – Plenário

Também, o acórdão 604/2015 - Plenário ressaltou o entendimento da jurisprudência do TCU, que considera “restritiva à competitividade das licitações cláusula que exija a
apresentação de documentação com firma reconhecida em cartório".

Por este motivo, entendemos que os atestados e a declaração supra citada podem ter assinaturas simples sem firma reconhecida em cartório. O entendimento está correto?

Caso contrário, podemos enviar os documentos com assinatura digital?

Atenciosamente,

ESCLARECIMENTO:

Por este motivo, entendemos que os atestados e a declaração supra citada podem ter assinaturas simples sem firma reconhecida em cartório. O entendimento está correto?
RESPOSTA: NÃO, CASO O ATESTADO TENHA SIDO EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO É NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA ASSINATURA.

Caso contrário, podemos enviar os documentos com assinatura digital?
RESPOSTA: SIM, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A SITUAÇÃO VIVIDA NO PAÍS PELO COVID-19 E O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, É ACEITÁVEL
DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE, DESDE QUE SEJA POSSÍVEL A VALIDAÇÃO DA ASSINATURA NO DOCUMENTO.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 ALÇA DUPLA PARA CAMARA FOTOGRAFICA
EM CORO

518,33 2,00 - UND Homologado

0002 ARMARIO DE AÇO MEDINDO 1,80 X 0,80 X 0,40
COM 2 PORTAS NA COR CINZA
ESPECIFICAÇÃO: ARMARIO DE AÇO MEDINDO
1,80 DE ALTURA 0,80 CM LAGURA 0,40 CM DE
ESPESSURA COM 2 PORTAS NA COR CINZA

1.330,50 17,00 - UND Homologado

0003 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ALTURA
1,33 LARGURA 0,47 PROFUNDIDADE 0,71

1.529,67 25,00 - UND Homologado

0004 BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS PARA
GARRAFÃO DE 20 LITROS

531,33 15,00 - UND Homologado
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0005 BEBEDOURO INDUST. AÇO INOX CAPACIDADE
PARA 50 LTS C/ 02 TORNEIRAS
ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL
EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA 50 LTS C/ 02
TORNEIRAS, COLUNA C/ FILTRO

3.631,67 10,00 - UND Homologado

0006 BEBEDOURO INDUST. EM AÇO INOX COM
CAPACIDADE P/ 200 LITROS CONTENDO 4
TRONEIRAS
ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL
EM AÇO INOX COM CAPACIDADE P/ 200
LITROS CONTENDO 4 TRONEIRAS

2.294,24 10,00 - UND Homologado

0007 CADEIRA EXECUTIVA ALTA COM COSTURA
GOMADA E BRAÇO DIGITADOR

739,18 22,00 - UND Homologado

0008 CADEIRA EXECUTIVA COSTURA GOMADA EM
S COM ENCOSTO E BRAÇO CORSA
INTERLOCUTOR

640,00 8,00 - UND Homologado

0009 CADEIRA EXECUTIVA EM V COM ENCOSTO E
BRAÇO DIGITADOR

831,67 25,00 - UND Homologado

0010 CADEIRA LONGARINA SECRETARIA 4
LUGARES

595,34 13,00 - UND Homologado

0011 CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 3
LUGARES

468,00 18,00 - UND Homologado

0012 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ENTRADA USB
CAPACIDADE DE 3.000 WTS VOLTAGEM
AUTOMATICA

3.766,33 7,00 - UND Homologado

0013 CAMARA FOTOGRAFICA FULL FRAME FILMA
4K RESOLUÇÃO NO MINIMO 30.4MP
ESPECIFICAÇÃO: CAMARA FOTOGRAFICA
DSLR FULL FRAME, FILMA 4K QUALIDADE
(4096 X 2160PIXLS), RESOLUÇÃO NO MINIMO
30.4MP COM NO MINIMO 61 PONTOS DE
FOCO, WI-FI INTEGRADO, NFC E GPS,
MONITOR LCD TOUCH 3.2, COM ENTRADA
PARA FONE DE OUVIDO PARA RETORNO DE
AUDIO, ENTRADA PARA 2 CARTÃO DE
MEMORIA CF E SD, DUAL PIX RAM, DIG!C6+
ENTRADA HDMI, EF LENTES, VELOCIDADE
ULTRA RAPIDO DESEMPENHO MINIMO 7
FOTOS POR SEGUNDOS, 1 LENTE 8-15MM
F/4L, 1 LENTE 24-70MM F/2.8L II, 1 LENTE 70-
200MM F/2.8L IS III.

29.202,35 1,00 - UND Homologado

0014 CAMARA PROFISSIONAL QUE FILMA EM 4K
60FPS, 5K 30FPS COM SENSOR DE 20MP
ESPECIFICAÇÃO: CAMARA PROFISSIONAL
QUE FILMA EM 4K 60FPS, 5K 30FPS COM
SENSOR DE 20MP COM LENTE REMOVIVEL
COM ESTABILIZAÇÃO (SIM), WI-FI (SIM)
RESISTENCIA 10 METROS DE
PROFUNDIDADE.

12.333,00 2,00 - UND Homologado

0015 CARTÃO DE MEMORIA SD 32 GB CLASSE 10
U3 170 MB/S

88,33 10,00 - UND Homologado

0016 CARTÃO DE MEMORIA SD 64 GB CLASSE 10
U3 170 MB/S

126,67 10,00 - UND Homologado

0017 CENTRAL DE AR 12 BTUS 2.631,67 25,00 - UND Homologado

0018 CENTRAL DE AR 12 BTUS 2.631,67 8,00 - UND Homologado

0019 CENTRAL DE AR 18000 BTUS 3.596,00 21,00 - UND Homologado

0020 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS 5.809,27 13,00 - UND Homologado

0021 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS 6.498,00 10,00 - UND Homologado

0022 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS 6.498,00 3,00 - UND Homologado

0023 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS 8.055,73 12,00 - UND Homologado

0024 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS 8.055,73 3,00 - UND Homologado

0025 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS 2.411,67 24,00 - UND Homologado

0026 COMPUTADOR CORE I7 10700KF PLACA DE
VIDEO RTX 3060 MEMORIA DDR4 16 GB SSD 1
TB
ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR CORE I7
10700KF PLACA DE VIDEO RTX 3060 12GB
MEMORIA DDR4 16 GB SSD 1 TB PLACA MÃE
CHIPSET B460 INTEL 1200 ATX DDR4 SSD 1 TB
FONTE 600 W 80 PLUS BRONZE GABINETE
VODRO TEMPERADO SEM FONTE MONITOR
FULL HD 21.5" KIT TECLADO E MOUSE SEM
FIO ADAPTADOR WIRELESS USB.

7.412,67 2,00 - UND Homologado

0027 COMPUTADOR CORE I9 10900K PLACA DE
VIDEO RTX 3070 8GB MEMORIA DDR4 64GB
SSD 1 TB
ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR CORE I9
10900K PLACA DE VIDEO RTX 3070 8 GB
MEMORIA DDR4 64 GB SSD 1 TB FONTE 750
PLACA MÃE ROG STRIX Z490-E INTEL LGA
1200 DDR4 ATX GABINETE VODRO
TEMPERADO SEM FONTE MONITOR FULL HD
21.5" KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO
ADAPTADOR WIRELESS USB.

27.077,00 2,00 - UND Homologado
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0028 COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB DE
MEMORIA RAM DDR4
ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR INTEL CORE
I5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4, SSD 240 GB
PLACA DE VIDEO INTEGRADA, GRAPHICS 620.

3.201,79 27,00 - UND Homologado

0029 COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB DE
MEMORIA RAM DDR4
ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR INTEL CORE
I5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4, SSD 240 GB
PLACA DE VIDEO INTEGRADA, GRAPHICS 620.

3.201,79 8,00 - UND Homologado

0030 DRONE MODELO MAVIC AIR2
ESPECIFICAÇÃO: DETALHES SUPER NÍTIDOS
SENSOR DE IMAGENS DE 1/2", FOTOS EM
48MP E VÍDEOS EM 4K/60FPS :: CONTRASTE,
CORES E CONTROLE VÍDEO, FOTOS E
PANORÂMICAS EM HDR :: CAPTURAS
CINEMATOGRÁFICAS HYPERLAPSE EM 8K E
QUICKSHOTS :: VOE POR MAIS TEMPO MÁX.
DE VOO DE 34 MIN. E DURAÇÃO MÁX. DA
BATERIA DO CONTROLE REMOTO DE 240MIN.
:: VOOS MAIS INTELIGENTES E SEGUROS
DESVIO DE OBSTÁCULOS APAS 3.0 :: VÁ MAIS
LONGE ENXERGANDO ALÉM OCUSYNC 2.0:
TRANSMISSÃO DE VÍDEO EM 1080P/30 FPS A
ATÉ 10KM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ::
CÂMERA: ABERTURA: F/2.8 :: DIMENSÃO #
DOBRADO: 180 X 79 X 84MM # DESDOBRADO:
183 X 253 X 77MM :: PESO: 570G ::TEMPO DE
VOO (MAX): ATÉ 34MIN :: FAIXA DE
TRANSMISSÃO (MAX): ATÉ 10KM(OCUSYNC
2.0) :: SENSOR: 1/2" CMOS - 48 MEGAPIXEL ::
MODO DE COR: D-CINELIKE :: HDR VÍDEO: V ::
VÍDEO BITRATE: 120MBPS :: RESOLUÇÃO DE
VÍDEO: 4K@60FPS, 1080P@240FPS ::
RESOLUÇÃO DE FOTO: 48MP :: FUNÇÃO
INTELIGENTE: 8K HYPERLAPSE; FOCUS
TRACK; SMART PHOTO; HDR PANORAMAS ::
PREVENÇÃ

13.178,18 1,00 - UND Homologado

0031 DVD PLAYER COM ENTRADA USB 241,87 10,00 - UND Homologado

0032 ESTABILIZADOR PORTATIL 3 EIXOS PARA
SMARTPHONE COM TRIPÉ DE ADERENCIA
VLOG

1.500,00 2,00 - UND Homologado

0033 ESTANTE EM AÇO COM 6 PLATELEIRA 726,33 22,00 - UND Homologado

0034 FLASH SPEEDLITE 430 EX III 2.531,67 2,00 - UND Homologado

0035 FOGÃO 4 QUEIMADORES E FORNO 1.153,33 3,00 - UND Homologado

0036 FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA
PRESSÃO 2QS 30 X 30
ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 02
BOCAS ALTA PRESSÃO 2QS 30 X 30 MODELOS
DE ALTA PRESSÃO. AS GRELHAS SÃO
CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO E
APRESENTAM O FORMATO DE 8 DEDOS,
30X30. TUBO COLETOR DE GÁS ZINCADO,
BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E
OPÇÕES DE REGISTRO TORNEIRA E PALITO,
FOGÕES NO MODELO INOX 430 O REGISTRO
PADRÃO É O APÍS

685,00 10,00 - UND Homologado

0037 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS 820,18 5,00 - UND Homologado

0038 FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITRO
TIME

858,00 10,00 - UND Homologado

0039 FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS
DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA
385 LITROS
ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL
DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA
385 LITROS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA,
MATERIAL CITAR DO PRODUTO (INTERNO E
EXTERNO), GABINETES EXTERNO E INTERNO
EM AÇO PRÉ-PINTADO, NÃO CONTÉM CFC
NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, 2
PORTAS DESLIZANTES, CONGELAMENTO
RÁPIDO, DRENO DE GELO, TIPO DE FREEZER
HORIZONTAL, FECHADURA DE SEGURANÇA,
TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) -18 A -
22ºC, CAPACIDADE MÍNIMO DE
ARMAZENAMENTO 385 LITROS, CAPACIDADE
MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO 414 LITROS,
VOLTAGEM 110/220, GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES.

2.205,00 12,00 - UND Homologado
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0040 FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM
CAPACIDADE MINIMA 295 LITROS
ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL
DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA
295 LITROS. COM AS FUNÇÕES PARA
RESFRIAR, CONSERVAR E CONGELAR,
ATRAVÉS DO TERMOSTATO EXTERNO COM 9
OPÇÕES DE TEMPERATURA. POSSUI
ABERTURA DE PORTA SUPERIOR COM
PUXADOR ERGONÔMICO, DRENO FRONTAL
PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DO DEGELO
PARA FACILITAR NA HORA DA LIMPEZA,
FECHADURA COM CHAVE, LIVRE DE CFC
PARA NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO,
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO FREEZER,
MÍNIMO DE -28°C E MÁXIMO DE -12°C,
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO
CONSERVADOR/REFRIGERADOR: MÍNIMO DE
0°C E MÁXIMO DE 10°C,GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES.

2.438,50 10,00 - UND Homologado

0041 GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX, 2
PORTAS, FROST FREE 380 LITROS

4.665,84 8,00 - UND Homologado

0042 HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 589,67 17,00 - UND Homologado

0043 HD EXTERNO 2 TB USB 3.0 798,00 12,00 - UND Homologado

0044 HD PORTATIL EXTERNO PORTATIL 4 TB USB
3.0

1.196,33 5,00 - UND Homologado

0045 ILUMINADOR PAINEL LED COM 96 LED COM
ILUMINAÇÃO EQUIVALENTE A 5500K

424,91 2,00 - UND Homologado

0046 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA ECOTANK
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COMPACTA DE
IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. LIVRE-
SE DOS CARTUCHOS COM O SISTEMA
TANQUE DE TINTA. WI-FI USB, DIRECT
INTEGRADO, IMPRIMA E DIGITALIZE SEM
FIOS, TABLET OU PC. SISTEMA ECOFIT

2.090,99 32,00 - UND Homologado

0047 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA ECOTANK
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COMPACTA DE
IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. LIVRE-
SE DOS CARTUCHOS COM O SISTEMA
TANQUE DE TINTA. WI-FI USB, DIRECT
INTEGRADO, IMPRIMA E DIGITALIZE SEM
FIOS, TABLET OU PC. SISTEMA ECOFIT

2.090,99 10,00 - UND Homologado

0048 KIT DE LIMPEZA PARA CAMARA
FOTOGRAFICA

180,00 10,00 - UND Homologado

0049 LIQUIDIFICADOR 3 LT, 4 VELOCIDADE 110V,
550W (BRANCO)

312,30 20,00 - UND Homologado

0050 LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE MINIMA DE 1,5
LTS

253,33 10,00 - UND Homologado

0051 LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL COM
CAPACIDADE MINIMA DE 10 LTS

1.600,00 10,00 - UND Homologado

0052 LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL COM
CAPACIDADE MINIMA PARA 5 LTS

1.200,00 10,00 - UND Homologado

0053 MESA ESCRITORIO 15MM COM 02 GAVETAS
ALTURA 0,74 LARG. 1,20 PROFUNDIDADE 0,60

347,37 24,00 - UND Homologado

0054 MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ALTURA 0,74
LARGURA 1,50 PROFUNDIDADE 0,60
ESPECIFICAÇÃO: MESA ESTAÇÃO DE
TRABALHO ALTURA 0,74 LARGURA 1,50
PROFUNDIDADE 0,60 AUXILIAR 0,90 X 0,42

969,00 23,00 - UND Homologado

0055 MICROFONE LAPELA E TRANSMISSOR
MODELO WIRELESS GO
ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE LAPELA E
TRANSMISSOR MODELO WIRELESS GO
FREQUANCIA 50HZ-20KHZ SEM FIO TIPO
CONDENSADOR ADQUADRO PARA CAMARA
DE FILMAGEM CONECTOR DE SAIDA TRS
3.5MM E USB-C

1.555,00 2,00 - UND Homologado

0056 MICROFONE SEM FIO TIPO PROFISSIONAL 1.466,67 12,00 - UND Homologado

0057 MICROFONE VIDEOMIC PRÓ CONDENSADOR
FORMATO SHOTGUN FREQUENCIA MAXIMA
20KHZ
ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE VIDEOMIC PRÓ
CONDENSADOR FORMATO SHOTGUN
FREQUENCIA MAXIMA 20KHZ FREQUANCIA
MINIMA 40HZ CONECTOR DE SAIDA JACK
3.5MM SENSIBILIDADE DE NO MINIMO -32DB
IMPEDANCIA 200.

5.588,33 1,00 - UND Homologado

0058 MOCHILA EM COURO PARA TRANSPORTE DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS
ESPECIFICAÇÃO: MOCHILA EM COURO PARA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRAFICOS DE NO MINIMO 8 DIVISORIAS

1.565,00 2,00 - UND Homologado

0059 MONITOR 15.6" FULL HD RESOLUÇÃO 1920 X
1080 P.

745,95 37,00 - UND Homologado
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0060 MONOPÉ HIDRAULICO 1,66 MT PÉ DE
GALINHA QUE SUPORTA NO MINIMO 6 KG

776,36 2,00 - UND Homologado

0061 NOBREAK 600 VA DE POTENCIA BIVOLT
AUTOMÁTICO

789,67 61,00 - UND Homologado

0062 NOBREAK MÍNIMO 1200VA BIVOLT/115V 1.132,33 5,00 - UND Homologado

0063 NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8 GB, 1 TB, TELA
LED, HD 15,6, SISTEMA OPERAC. WINDOWS

5.733,00 13,00 - UND Homologado

0064 NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 - 1065G7
MEMORIA 16 GB RAM SSD 1 TB
ESPECIFICAÇÃO: NOTEBOOK PROCESSADOR
CORE I7 - 1065G7 MEMORIA 16 GB RAM SSD 1
TB PLACA DE VIDEO INTEGRADA IRIS PLUS
GRAPHICS TELA 15.6" FULL HD.

8.420,91 2,00 - UND Homologado

0065 PROJETOR DIGITAL VOLTAGEM 100-240 50 60
HZ, 2.7ª/250W DATASHOW

4.399,33 7,00 - UND Homologado

0066 ROUPEIRO EM AÇO 6 PORTAS ALT. 1.98 LAG.
0,93 PROFUNDIDADE 0,40

2.907,73 10,00 - UND Homologado

0067 SANDUICHEIRA ELETRICA 233,33 10,00 - UND Homologado

0068 TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC 3.225,87 16,00 - UND Homologado

0069 TELEVISOR DE LED COM CONVERSOR 32
POLEGADA

1.570,66 5,00 - UND Homologado

0070 TRIPÉ HIDRAULICO QUE SUPORTA NO
MINIMO 1.50KG ALTURA 1.30M CABEÇA BALL
HEAD

1.444,44 2,00 - UND Homologado

0071 VENTILADOR DE PAREDE 60 CENTIMETRO
BIVOLT (PRETO)

465,33 80,00 - UND Homologado

0072 VENTILADOR DE PÉ COM 03 PALETAS 50 CM
220 VOLTS

493,33 20,00 - UND Homologado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA 20.647.927/0001-25

2 W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16

3 OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 07.299.877/0001-74

4 L. A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-25

5 D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS 13.721.423/0001-42

6 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 14.163.479/0001-91

7 MV ELETRONICOS EIRELI - ME 27.895.281/0001-44

8 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME 22.172.252/0001-30

9 DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP 06.074.895/0001-95

10 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 77.853.083/0001-96

11 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81

12 LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP 10.793.812/0001-95

13 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI 05.258.798/0001-90

14 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30.313.649/0001-23

15 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 30.802.043/0001-51

16 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA 41.011.821/0001-00

17 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA 39.368.629/0001-24

18 A. DONIZETE DA SILVA 06.164.562/0001-57

19 L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 34.010.423/0001-04

20 PUHLTECH INFORMATICA LTDA 40.214.076/0001-34

21 bd informática ltda 32.109.914/0001-81

22 ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-80

23 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI 31.768.037/0001-98

24 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA 41.371.468/0001-70

25 TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI 33.260.627/0001-30

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/06/2021 EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 015-2021-SRP - PERMANENTES E INSUMOS DE INFORMÁTICA.pdf
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Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

14/06/2021 - 13:53 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/06/2021 - 19:25 Impugnação enviada para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:03 Nova fase de lances fechados O item 0001 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:33 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:05 Nova fase de lances fechados O item 0013 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:35 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:06 Nova fase de lances fechados O item 0014 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:36 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:06 Nova fase de lances fechados O item 0032 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:36 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:07 Nova fase de lances fechados O item 0034 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:37 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:07 Nova fase de lances fechados O item 0037 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:37 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:08 Nova fase de lances fechados O item 0039 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:38 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:08 Nova fase de lances fechados O item 0040 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:38 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:09 Nova fase de lances fechados O item 0045 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:39 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:09 Nova fase de lances fechados O item 0058 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:39 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:09 Nova fase de lances fechados O item 0059 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:39 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:10 Nova fase de lances fechados O item 0060 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:40 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:10 Nova fase de lances fechados O item 0070 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:40 por 5 minutos para
participantes da fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,6,13,14,15,16,27,31,32,34,37,39,45,48,50,58,59,60,67,70 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,5,7,8,9,10,11,35,36,53,54,71 do
processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,51,52 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,18,19,20,23,24,25 do processo
015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,22 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 26,44 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 28,29 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 33,66 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 38,49 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 40,65 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 41 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 42,43,46,61,62 do processo
015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 47 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 55,56,57 do processo
015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 63 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 64 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 68,69 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/06/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 72 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 10:46 Intenção de recurso enviada para o
processo 015/2021/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0026 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 12:25 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0063 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 12:32 Intenção de recurso enviada para o
processo 015/2021/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0027 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 12:33 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0068 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 12:45 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 13:00 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0063 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 13:12 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 13:16 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 13:19 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 13:20 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 15:34 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:10 Negociação aberta para o
processo015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,6,12,13,14,15,16,27,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,45,48,49,50,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,70,71,72
do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:10 Negociação aberta para o
processo015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,7,8,9,10,11,53,54 do processo
015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:10 Negociação aberta para o
processo015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,20,23,24,25,51,52 do processo
015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:10 Negociação aberta para o
processo015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
17,18,19,21,22,26,28,29,42,43,44,46,47,68,69 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:10 Negociação aberta para o
processo015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:10 Negociação aberta para o
processo015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 33 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:10 Negociação aberta para o
processo015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 63 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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23/06/2021 - 17:10 Negociação aberta para o
processo015/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 65 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:12 Mensagem para negociação no
processo 015/2021/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:12 Mensagem para negociação no
processo 015/2021/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:19 Mensagem para negociação no
processo 015/2021/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:20 Mensagem para negociação no
processo 015/2021/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2021 - 17:28 Mensagem para negociação no
processo 015/2021/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 08:02 Mensagem para negociação no
processo 015/2021/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 09:07 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 09:07 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 09:08 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 09:09 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 09:10 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 09:10 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 09:11 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0063 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/06/2021 - 09:11 Documentos solicitados para o
processo 015/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0065 do processo 015/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 ALÇA DUPLA PARA
CAMARA
FOTOGRAFICA EM
CORO

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

EM CORO BEDS 518,00 2,00 1.036,00

0002 ARMARIO DE AÇO
MEDINDO 1,80 X 0,80 X
0,40 COM 2 PORTAS NA
COR CINZA
Especificação: ARMARIO
DE AÇO MEDINDO 1,80
DE ALTURA 0,80 CM
LAGURA 0,40 CM DE
ESPESSURA COM 2
PORTAS NA COR CINZA

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

PA90 NOBRE MOVEIS 754,00 17,00 12.818,00

0003 ARQUIVO DE AÇO COM
04 GAVETAS ALTURA
1,33 LARGURA 0,47
PROFUNDIDADE 0,71

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

ARQUIVO AÇO NOBRE MOVEIS 820,00 25,00 20.500,00

0004 BEBEDOURO COM 02
TORNEIRAS PARA
GARRAFÃO DE 20
LITROS

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

BE012 MULTILASER 309,15 15,00 4.637,25

0005 BEBEDOURO INDUST.
AÇO INOX CAPACIDADE
PARA 50 LTS C/ 02
TORNEIRAS
Especificação:
BEBEDOURO
INDUSTRIAL EM AÇO
INOX CAPACIDADE
PARA 50 LTS C/ 02
TORNEIRAS, COLUNA
C/ FILTRO

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

KF05 KNOX 2.063,39 10,00 20.633,90
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0006 BEBEDOURO INDUST.
EM AÇO INOX COM
CAPACIDADE P/ 200
LITROS CONTENDO 4
TRONEIRAS
Especificação:
BEBEDOURO
INDUSTRIAL EM AÇO
INOX COM
CAPACIDADE P/ 200
LITROS CONTENDO 4
TRONEIRAS

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

AÇO INOX COM
CAPACIDADE P/ 200
LITROS

KARINA 2.294,24 10,00 22.942,40

0007 CADEIRA EXECUTIVA
ALTA COM COSTURA
GOMADA E BRAÇO
DIGITADOR

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

CADEIRA EXECUTIVAN NOBRE MOVEIS 438,00 22,00 9.636,00

0008 CADEIRA EXECUTIVA
COSTURA GOMADA EM
S COM ENCOSTO E
BRAÇO CORSA
INTERLOCUTOR

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

CADEIRA EXECUTIVA NOBRE MOVEIS 305,00 8,00 2.440,00

0009 CADEIRA EXECUTIVA
EM V COM ENCOSTO E
BRAÇO DIGITADOR

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

CADEIRA EXECUTIVA
COM V

NOBRE MOVEIS 370,00 25,00 9.250,00

0010 CADEIRA LONGARINA
SECRETARIA 4
LUGARES

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

LONG4 NOBRE MOVEIS 500,00 13,00 6.500,00

0011 CADEIRA LONGARINA
SECRETARIA COM 3
LUGARES

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

LONG3 NOBRE MOVEIS 410,00 18,00 7.380,00

0012 CAIXA DE SOM
AMPLIFICADA
ENTRADA USB
CAPACIDADE DE 3.000
WTS VOLTAGEM
AUTOMATICA

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

3.000 WTS ONEAL 3.400,00 7,00 23.800,00

0013 CAMARA
FOTOGRAFICA FULL
FRAME FILMA 4K
RESOLUÇÃO NO
MINIMO 30.4MP
Especificação: CAMARA
FOTOGRAFICA DSLR
FULL FRAME, FILMA 4K
QUALIDADE (4096 X
2160PIXLS),
RESOLUÇÃO NO
MINIMO 30.4MP COM
NO MINIMO 61 PONTOS
DE FOCO, WI-FI
INTEGRADO, NFC E
GPS, MONITOR LCD
TOUCH 3.2, COM
ENTRADA PARA FONE
DE OUVIDO PARA
RETORNO DE AUDIO,
ENTRADA PARA 2
CARTÃO DE MEMORIA
CF E SD, DUAL PIX
RAM, DIG!C6+
ENTRADA HDMI, EF
LENTES, VELOCIDADE
ULTRA RAPIDO
DESEMPENHO MINIMO
7 FOTOS POR
SEGUNDOS, 1 LENTE 8-
15MM F/4L, 1 LENTE 24-
70MM F/2.8L II, 1 LENTE
70-200MM F/2.8L IS III.

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

FULL FRAME FILMA 4K CANON 29.202,00 1,00 29.202,00

0014 CAMARA
PROFISSIONAL QUE
FILMA EM 4K 60FPS, 5K
30FPS COM SENSOR
DE 20MP
Especificação: CAMARA
PROFISSIONAL QUE
FILMA EM 4K 60FPS, 5K
30FPS COM SENSOR
DE 20MP COM LENTE
REMOVIVEL COM
ESTABILIZAÇÃO (SIM),
WI-FI (SIM)
RESISTENCIA 10
METROS DE
PROFUNDIDADE.

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

4K 60FPS, 5K 30FPS CANON 12.333,00 2,00 24.666,00

0015 CARTÃO DE MEMORIA
SD 32 GB CLASSE 10 U3
170 MB/S

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

SD 32 GB SANDISK 75,00 10,00 750,00

0016 CARTÃO DE MEMORIA
SD 64 GB CLASSE 10 U3
170 MB/S

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

SD 64 GB SANDISK 118,00 10,00 1.180,00
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0017 CENTRAL DE AR 12
BTUS

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

12000 BTUS AGRATTO 1.800,00 25,00 45.000,00

0018 CENTRAL DE AR 12
BTUS

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

12000 BTUS AGRATTO 1.800,00 8,00 14.400,00

0019 CENTRAL DE AR 18000
BTUS

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

18000 BTUS AGRATTO 2.535,00 21,00 53.235,00

0020 CENTRAL DE AR
CONDICIONADO 24.000
BTUS

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

TAC-24CSA TCL 3.567,74 13,00 46.380,62

0021 CENTRAL DE AR
CONDICIONADO 30.000
BTUS

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

30000 BTUS AGRATTO 5.890,00 10,00 58.900,00

0022 CENTRAL DE AR
CONDICIONADO 30.000
BTUS

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

30000 BTUS AGRATTO 5.890,00 3,00 17.670,00

0023 CENTRAL DE AR
CONDICIONADO 36.000
BTUS

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

PEFI36B2NC+OUFE36B2CAELGIN 6.696,03 12,00 80.352,36

0024 CENTRAL DE AR
CONDICIONADO 36.000
BTUS

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

PEFI36B2NC+OUFE36B2CAELGIN 6.696,03 3,00 20.088,09

0025 CENTRAL DE AR
CONDICIONADO 9.000
BTUS

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

TAC-09CSA TCL 1.709,87 24,00 41.036,88

0026 COMPUTADOR CORE I7
10700KF PLACA DE
VIDEO RTX 3060
MEMORIA DDR4 16 GB
SSD 1 TB
Especificação:
COMPUTADOR CORE i7
10700KF PLACA DE
VIDEO RTX 3060 12GB
MEMORIA DDR4 16 GB
SSD 1 TB PLACA MÃE
CHIPSET B460 INTEL
1200 ATX DDR4 SSD 1
TB FONTE 600 W 80
PLUS BRONZE
GABINETE VODRO
TEMPERADO SEM
FONTE MONITOR FULL
HD 21.5" KIT TECLADO
E MOUSE SEM FIO
ADAPTADOR WIRELESS
USB.

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

COMPUTADOR CORE I7
10700KF

POSITIVO 7.200,00 2,00 14.400,00

0027 COMPUTADOR CORE I9
10900K PLACA DE
VIDEO RTX 3070 8GB
MEMORIA DDR4 64GB
SSD 1 TB
Especificação:
COMPUTADOR CORE i9
10900K PLACA DE
VIDEO RTX 3070 8 GB
MEMORIA DDR4 64 GB
SSD 1 TB FONTE 750
PLACA MÃE ROG STRIX
Z490-E INTEL LGA 1200
DDR4 ATX GABINETE
VODRO TEMPERADO
SEM FONTE MONITOR
FULL HD 21.5" KIT
TECLADO E MOUSE
SEM FIO ADAPTADOR
WIRELESS USB.

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

CORE I9 10900K OBM 24.350,00 2,00 48.700,00

0028 COMPUTADOR INTEL
CORE I5 8 GB DE
MEMORIA RAM DDR4
Especificação:
COMPUTADOR INTEL
CORE i5 8 GB DE
MEMORIA RAM DDR4,
SSD 240 GB PLACA DE
VIDEO INTEGRADA,
GRAPHICS 620.

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

COMPUTADOR INTEL
CORE I5

POSITIVO 3.150,00 27,00 85.050,00

0029 COMPUTADOR INTEL
CORE I5 8 GB DE
MEMORIA RAM DDR4
Especificação:
COMPUTADOR INTEL
CORE i5 8 GB DE
MEMORIA RAM DDR4,
SSD 240 GB PLACA DE
VIDEO INTEGRADA,
GRAPHICS 620.

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

COMPUTADOR INTEL
CORE I5

C3 TECH 3.150,00 8,00 25.200,00
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0030 DRONE MODELO MAVIC
AIR2
Especificação: Detalhes
super nítidos Sensor de
imagens de 1/2", fotos em
48MP e vídeos em
4K/60fps :: Contraste,
cores e controle Vídeo,
fotos e Panorâmicas em
HDR :: Capturas
cinematográficas
Hyperlapse em 8K e
QuickShots :: Voe por
mais tempo máx. de voo
de 34 min. e duração
máx. da bateria do
controle remoto de
240min. :: Voos mais
inteligentes e seguros
Desvio de obstáculos
APAS 3.0 :: Vá mais
longe enxergando além
OcuSync 2.0: transmissão
de vídeo em 1080p/30 fps
a até 10km -
Especificações Técnicas:
:: Câmera: Abertura: f/2.8
:: Dimensão # Dobrado:
180 x 79 x 84mm #
Desdobrado: 183 x 253 x
77mm :: Peso: 570g
::Tempo de voo (Max):
Até 34min :: Faixa de
transmissão (Max): Até
10km(OcuSync 2.0) ::
Sensor: 1/2" CMOS - 48
Megapixel :: Modo de cor:
D-Cinelike :: HDR Vídeo:
v :: Vídeo bitrate:
120mbps :: Resolução de
vídeo: 4K@60fps,
1080p@240fps ::
Resolução de foto: 48MP
:: Função inteligente: 8K
Hyperlapse; Focus Track;
Smart Photo; HDR
Panoramas :: Prevençã

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Mavic Air 2 Fly More
Combo

DJI 11.097,00 1,00 11.097,00

0031 DVD PLAYER COM
ENTRADA USB

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

DVD PLAYER MONDIAL 190,00 10,00 1.900,00

0032 ESTABILIZADOR
PORTATIL 3 EIXOS
PARA SMARTPHONE
COM TRIPÉ DE
ADERENCIA VLOG

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

PORTATIL 3 EIXOS HOHEM 1.449,00 2,00 2.898,00

0033 ESTANTE EM AÇO COM
6 PLATELEIRA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

SÓ AÇO SÓ AÇO 520,00 22,00 11.440,00

0034 FLASH SPEEDLITE 430
EX III

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

FLASH SPEEDLITE 430
EX III

CANON 2.530,00 2,00 5.060,00

0035 FOGÃO 4
QUEIMADORES E
FORNO

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

FOGÃO 4
QUEIMADORES E
FORNO

BRASLAR 820,00 3,00 2.460,00

0036 FOGÃO INDUSTRIAL 02
BOCAS ALTA PRESSÃO
2QS 30 X 30
Especificação: FOGÃO
INDUSTRIAL 02 BOCAS
ALTA PRESSÃO 2QS 30
X 30 modelos de Alta
Pressão. As grelhas são
confeccionadas em ferro
fundido e apresentam o
formato de 8 dedos,
30x30. tubo coletor de
gás zincado, bandeja
coletora de resíduos e
opções de registro
Torneira e Palito, fogões
no modelo inox 430 o
registro padrão é o Apís

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

FOGÃO INDUSTRIAL 02
BOCAS

JUNIOR 545,00 10,00 5.450,00

0037 FOGÃO INDUSTRIAL 04
BOCAS

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

FOGÃO INDUSTRIAL 04
BOCAS

ROA 820,00 5,00 4.100,00

0038 FORNO ELÉTRICO
CAPACIDADE 44 LITRO
TIME

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

44 LITRO TIME PHILCO 858,00 10,00 8.580,00
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0039 FREEZER HORIZONTAL
COM 2 PORTAS DUPLA
FUNÇÃO COM
CAPACIDADE MINIMA
385 LITROS
Especificação: FREEZER
HORIZONTAL DUPLA
FUNÇÃO COM
CAPACIDADE MINIMA
385 LITROS Eficiência
energética, Material citar
do produto (interno e
externo), Gabinetes
Externo e Interno em Aço
Pré-Pintado, Não contém
CFC não agride a
camada de ozônio, 2
Portas deslizantes,
Congelamento rápido,
Dreno de gelo, Tipo de
freezer Horizontal,
Fechadura de segurança,
Temperatura (mínima e
máxima) -18 a -22ºC,
capacidade mínimo de
Armazenamento 385
Litros, Capacidade
máxima de
armazenamento 414
litros, Voltagem 110/220,
garantia mínima de 12
meses.

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

2 PORTAS DUPLA
FUNÇÃO

ELECTROLUX 2.205,00 12,00 26.460,00

0040 FREEZER HORIZONTAL
DUPLA FUNÇÃO COM
CAPACIDADE MINIMA
295 LITROS
Especificação: FREEZER
HORIZONTAL DUPLA
FUNÇÃO COM
CAPACIDADE MINIMA
295 LITROS. Com as
funções para resfriar,
conservar e congelar,
através do termostato
externo com 9 opções de
temperatura. possui
abertura de porta superior
com puxador ergonômico,
dreno frontal para
escoamento da água do
degelo para facilitar na
hora da limpeza,
fechadura com chave,
livre de CFC para não
agride a camada de
Ozônio, Temperatura de
Operação Freezer,
mínimo de -28°C e
máximo de -12°C,
Temperatura de operação
do
conservador/refrigerador:
mínimo de 0°C e máximo
de 10°C,garantia mínima
de 12 meses.

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

DUPLA FUNÇÃO COM
CAPACIDADE MINIMA
295

ELECTROLUX 2.438,50 10,00 24.385,00

0041 GELADEIRA/REFRIGERADOR
DUPLEX, 2 PORTAS,
FROST FREE 380
LITROS

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

380LTS SAMSUNG 4.665,84 8,00 37.326,72

0042 HD EXTERNO 1 TB USB
3.0

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Western Digital Elements
1TB

WESTERN DIGITAL 480,00 17,00 8.160,00

0043 HD EXTERNO 2 TB USB
3.0

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

WDBU6Y0020BBK WESTERN DIGITAL 715,00 12,00 8.580,00

0044 HD PORTATIL
EXTERNO PORTATIL 4
TB USB 3.0

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

EXTERNO SEAGATE 1.100,00 5,00 5.500,00

0045 ILUMINADOR PAINEL
LED COM 96 LED COM
ILUMINAÇÃO
EQUIVALENTE A 5500K

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

PAINEL LED COM 96
LED

ULANZI 424,00 2,00 848,00

0046 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
Especificação:
IMPRESSORA EcoTank
multifuncional colorida
compacta de impressão
com alto rendimento.
Livre-se dos cartuchos
com o sistema tanque de
tinta. Wi-Fi USB, Direct
integrado, imprima e
digitalize sem fios, tablet
ou PC. sistema ECOFIT

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

EcoTank L3150 EPSON 1.700,00 32,00 54.400,00
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0047 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
Especificação:
IMPRESSORA EcoTank
multifuncional colorida
compacta de impressão
com alto rendimento.
Livre-se dos cartuchos
com o sistema tanque de
tinta. Wi-Fi USB, Direct
integrado, imprima e
digitalize sem fios, tablet
ou PC. sistema ECOFIT

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

EcoTank L3150 EPSON 1.700,00 10,00 17.000,00

0048 KIT DE LIMPEZA PARA
CAMARA
FOTOGRAFICA

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

KIT DE LIMPEZA PARA
CAMARA
FOTOGRAFICA

CASY 130,00 10,00 1.300,00

0049 LIQUIDIFICADOR 3 LT, 4
VELOCIDADE 110V,
550W (BRANCO)

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

3 LT, 4 VELOCIDADE
110V

PHILCO 312,30 20,00 6.246,00

0050 LIQUIDIFICADOR
CAPACIDADE MINIMA
DE 1,5 LTS

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

1,5 LTS MONDIAL 199,98 10,00 1.999,80

0051 LIQUIDIFICADOR TIPO
INDUSTRIAL COM
CAPACIDADE MINIMA
DE 10 LTS

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

FL007 FUNDIFERRO 678,80 10,00 6.788,00

0052 LIQUIDIFICADOR TIPO
INDUSTRIAL COM
CAPACIDADE MINIMA
PARA 5 LTS

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

FL005 FUNDIFERRO 624,10 10,00 6.241,00

0053 MESA ESCRITORIO
15MM COM 02
GAVETAS ALTURA 0,74
LARG. 1,20
PROFUNDIDADE 0,60

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

MESA P ESCRITORIO NOBRE MOVEIS 295,00 24,00 7.080,00

0054 MESA ESTAÇÃO DE
TRABALHO ALTURA
0,74 LARGURA 1,50
PROFUNDIDADE 0,60
Especificação: MESA
ESTAÇÃO DE
TRABALHO ALTURA
0,74 LARGURA 1,50
PROFUNDIDADE 0,60
AUXILIAR 0,90 X 0,42

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

ESTACAO DE
TRABALHO

MOVEIS ANDRIEI 500,00 23,00 11.500,00

0055 MICROFONE LAPELA E
TRANSMISSOR
MODELO WIRELESS GO

Especificação:
MICROFONE LAPELA E
TRANSMISSOR
MODELO WIRELESS GO
FREQUANCIA 50HZ-
20KHZ SEM FIO TIPO
CONDENSADOR
ADQUADRO PARA
CAMARA DE FILMAGEM
CONECTOR DE SAIDA
TRS 3.5MM E USB-C

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

MICROFONE LAPELA RODE 1.555,00 2,00 3.110,00

0056 MICROFONE SEM FIO
TIPO PROFISSIONAL

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

MICROFONE SEM FIO
TIPO PROFISSIONAL

KADOSH 1.466,67 12,00 17.600,04

0057 MICROFONE VIDEOMIC
PRÓ CONDENSADOR
FORMATO SHOTGUN
FREQUENCIA MAXIMA
20KHZ
Especificação:
MICROFONE VIDEOMIC
PRÓ CONDENSADOR
FORMATO SHOTGUN
FREQUENCIA MAXIMA
20KHZ FREQUANCIA
MINIMA 40HZ
CONECTOR DE SAIDA
JACK 3.5MM
SENSIBILIDADE DE NO
MINIMO -32DB
IMPEDANCIA 200.

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

VIDEOMIC PRÓ RODE 5.588,33 1,00 5.588,33

0058 MOCHILA EM COURO
PARA TRANSPORTE DE
EQUIPAMENTOS
FOTOGRAFICOS
Especificação: MOCHILA
EM COURO PARA
TRANSPORTE DE
EQUIPAMENTOS
FOTOGRAFICOS DE NO
MINIMO 8 DIVISORIAS

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

MOCHILA EM COURO BUFALO 1.564,00 2,00 3.128,00
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0059 MONITOR 15.6" FULL
HD RESOLUÇÃO 1920 X
1080 P.

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

FULL HD RESOLUÇÃO
1920 X 1080 P.

BLUECASE 745,90 37,00 27.598,30

0060 MONOPÉ HIDRAULICO
1,66 MT PÉ DE GALINHA
QUE SUPORTA NO
MINIMO 6 KG

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

MONOPÉ HIDRAULICO
1,66 MT

GREIKA 776,00 2,00 1.552,00

0061 NOBREAK 600 VA DE
POTENCIA BIVOLT
AUTOMÁTICO

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

NOBREAK 600 VA TS-SHARA 625,00 61,00 38.125,00

0062 NOBREAK MÍNIMO
1200VA BIVOLT/115V

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

NOBREAK MÍNIMO
1200VA BIVOLT/115V

SMS 980,00 5,00 4.900,00

0063 NOTEBOOK INTEL
CORE I5, 8 GB, 1 TB,
TELA LED, HD 15,6,
SISTEMA OPERAC.
WINDOWS

TECHNO IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

A315 Acer 4.512,00 13,00 58.656,00

0064 NOTEBOOK
PROCESSADOR CORE
I7 - 1065G7 MEMORIA
16 GB RAM SSD 1 TB
Especificação:
NOTEBOOK
PROCESSADOR CORE
i7 - 1065G7 MEMORIA 16
GB RAM SSD 1 TB
PLACA DE VIDEO
INTEGRADA IRIS PLUS
GRAPHICS TELA 15.6"
FULL HD.

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

PROCESSADOR CORE
I7

VAIO 8.420,91 2,00 16.841,82

0065 PROJETOR DIGITAL
VOLTAGEM 100-240 50
60 HZ, 2.7ª/250W
DATASHOW

DATAGOV
INFORMÁTICA LTDA -
EPP

POWERLITE E20 EPSON 4.000,00 7,00 28.000,00

0066 ROUPEIRO EM AÇO 6
PORTAS ALT. 1.98 LAG.
0,93 PROFUNDIDADE
0,40

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

6 PORTAS ALT. 1.98
LAG. 0,93

PANDIM 2.420,00 10,00 24.200,00

0067 SANDUICHEIRA
ELETRICA

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

SANDUICHEIRA
ELETRICA

MONDIAL 168,00 10,00 1.680,00

0068 TELEVISOR 43
POLEGADAS LCD LED
AOC

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

S5195 AOC 2.600,00 16,00 41.600,00

0069 TELEVISOR DE LED
COM CONVERSOR 32
POLEGADA

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

T4300 SAMSUNG 1.499,00 5,00 7.495,00

0070 TRIPÉ HIDRAULICO
QUE SUPORTA NO
MINIMO 1.50KG ALTURA
1.30M CABEÇA BALL
HEAD

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

HIDRAULICO 1.50KG
ALTURA 1.30M

WEIFENG 1.444,00 2,00 2.888,00

0071 VENTILADOR DE
PAREDE 60
CENTIMETRO BIVOLT
(PRETO)

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

VENTILADOR DE
PAREDE 60
CENTIMETRO BIVOL

GOAR 349,00 80,00 27.920,00

0072 VENTILADOR DE PÉ
COM 03 PALETAS 50
CM 220 VOLTS

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

VENTILADOR DE PÉ
COM 03 PALETAS 50
CM 22

MONALIZA 389,49 20,00 7.789,80

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
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0001 - ALÇA DUPLA PARA CAMARA FOTOGRAFICA EM CORO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L. A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-
25

15/06/2021 -
00:46:00

1ALÇA DUPLA
PARA CAMARA
FOTOGRAFICA
EM C

NOBRE 2,00 1.000,00 2.000,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:12:51

EM CORO BEDS 2,00 518,33 1.036,66 Sim

0002 - ARMARIO DE AÇO MEDINDO 1,80 X 0,80 X 0,40 COM 2 PORTAS NA COR CINZA
Especificação: ARMARIO DE AÇO MEDINDO 1,80 DE ALTURA 0,80 CM LAGURA 0,40 CM DE ESPESSURA COM 2 PORTAS
NA COR CINZA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:25:22

SÓ AÇO SÓ AÇO 17,00 1.330,50 22.618,50 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:17:33

ARMARIO NOBRE MOVEIS 17,00 1.330,50 22.618,50 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:13:30

1,80 X 0,80 X 0,40
COM 2 PORTAS

PANDIM 17,00 1.330,50 22.618,50 Sim

HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI

05.258.798/0001-
90

17/06/2021 -
14:12:36

PA80 NOBRE 17,00 1.330,00 22.610,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:10:12

PA90 NOBRE MOVEIS 17,00 1.330,50 22.618,50 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:14:30

al-402 w3/w3 17,00 1.330,50 22.618,50 Sim

0003 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ALTURA 1,33 LARGURA 0,47 PROFUNDIDADE 0,71
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:26:50

SÓ AÇO SÓ AÇO 25,00 1.529,67 38.241,75 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:18:55

ARMARIO NOBRE MOVEIS 25,00 1.529,67 38.241,75 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:14:11

04 GAVETAS
ALTURA 1,33
LARGURA 0,47
PRO

FATTO 25,00 1.529,67 38.241,75 Sim

HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI

05.258.798/0001-
90

17/06/2021 -
14:13:17

04GAV NOBRE 25,00 1.529,00 38.225,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:10:31

ARQUIVO AÇO NOBRE MOVEIS 25,00 1.529,67 38.241,75 Sim

0004 - BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:14:56

02 TORNEIRAS
PARA
GARRAFÃO DE
20 LITROS

IBBI 15,00 531,33 7.969,95 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:52:35

BE012 MULTILASER 15,00 531,33 7.969,95 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
16:20:32

20 litros MULTILASER 15,00 531,00 7.965,00 Sim

0005 - BEBEDOURO INDUST. AÇO INOX CAPACIDADE PARA 50 LTS C/ 02 TORNEIRAS
Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA 50 LTS C/ 02 TORNEIRAS, COLUNA C/
FILTRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:27:52

SÓ AÇO SÓ AÇO 10,00 3.631,67 36.316,70 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:15:30

AÇO INOX
CAPACIDADE
PARA 50 LTS

FRISBEI 10,00 3.631,67 36.316,70 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:52:40

KF05 KNOX 10,00 3.631,67 36.316,70 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:10:46

50LT FRISBEL 10,00 3.631,67 36.316,70 Sim

0006 - BEBEDOURO INDUST. EM AÇO INOX COM CAPACIDADE P/ 200 LITROS CONTENDO 4 TRONEIRAS
Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM CAPACIDADE P/ 200 LITROS CONTENDO 4 TRONEIRAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:16:08

AÇO INOX COM
CAPACIDADE P/
200 LITROS

KARINA 10,00 2.294,24 22.942,40 Sim

0007 - CADEIRA EXECUTIVA ALTA COM COSTURA GOMADA E BRAÇO DIGITADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:28:41

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 22,00 739,18 16.261,96 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:20:20

CADEIRA NOBRE MOVEIS 22,00 739,18 16.261,96 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:16:51

EXECUTIVA ALTA MYATEC 22,00 739,18 16.261,96 Sim

HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI

05.258.798/0001-
90

17/06/2021 -
14:14:11

EXECUTIVA FKGRUPO 22,00 739,00 16.258,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:11:03

CADEIRA
EXECUTIVAN

NOBRE MOVEIS 22,00 739,18 16.261,96 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:15:15

ce-1 almeida
brasil/almeida
brasil

22,00 739,18 16.261,96 Sim

0008 - CADEIRA EXECUTIVA COSTURA GOMADA EM S COM ENCOSTO E BRAÇO CORSA INTERLOCUTOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:29:37

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 8,00 640,00 5.120,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:17:29

EXECUTIVA
COSTURA
GOMADA EM S

MYATEC 8,00 640,00 5.120,00 Sim

HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI

05.258.798/0001-
90

17/06/2021 -
14:14:41

EXECUTIVA FKGRUPO 8,00 640,00 5.120,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:11:16

CADEIRA
EXECUTIVA

NOBRE MOVEIS 8,00 640,00 5.120,00 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:16:02

cec almeida
brasil/almeida
brasil

8,00 640,00 5.120,00 Sim

0009 - CADEIRA EXECUTIVA EM V COM ENCOSTO E BRAÇO DIGITADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:31:21

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 25,00 831,67 20.791,75 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:17:56

EXECUTIVA EM V MYATEC 25,00 831,67 20.791,75 Sim
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HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI

05.258.798/0001-
90

17/06/2021 -
14:15:14

EXECUTIVA FKGRUPO 25,00 831,00 20.775,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:11:34

CADEIRA
EXECUTIVA COM
V

NOBRE MOVEIS 25,00 831,67 20.791,75 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:17:12

cev almeida
brasil/almeida
brasil

25,00 831,67 20.791,75 Sim

0010 - CADEIRA LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:32:06

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 13,00 595,34 7.739,42 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:18:32

SECRETARIA 4
LUGARES

ECOFLEX 13,00 595,34 7.739,42 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:11:46

LONG4 NOBRE MOVEIS 13,00 595,34 7.739,42 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:18:26

L4 almeida
brasil/almeida
brasil

13,00 595,34 7.739,42 Sim

0011 - CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 3 LUGARES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:32:52

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 18,00 468,00 8.424,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:19:05

LONGARINA
SECRETARIA
COM 3 LUGARES

ECOFLEX 18,00 468,00 8.424,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:12:02

LONG3 NOBRE MOVEIS 18,00 468,00 8.424,00 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:19:14

L3 almeida
brasil/almeida
brasil

18,00 468,00 8.424,00 Sim

0012 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ENTRADA USB CAPACIDADE DE 3.000 WTS VOLTAGEM AUTOMATICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
09:54:00

SP344 TWS MULTILASER 7,00 3.700,00 25.900,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:19:37

3.000 WTS ONEAL 7,00 3.766,33 26.364,31 Sim

BOHRER
EQUIPAMENTOS DE
AUDIO E VIDEO
EIRELI-ME

22.172.252/0001-
30

17/06/2021 -
14:03:04

CF 4000 APP FRAHM 7,00 3.766,33 26.364,31 Sim

L V COMERCIO DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA

34.010.423/0001-
04

17/06/2021 -
17:06:49

MARCK AUDIO MARK AUDIO 7,00 3.766,33 26.364,31 Sim

0013 - CAMARA FOTOGRAFICA FULL FRAME FILMA 4K RESOLUÇÃO NO MINIMO 30.4MP
Especificação: CAMARA FOTOGRAFICA DSLR FULL FRAME, FILMA 4K QUALIDADE (4096 X 2160PIXLS), RESOLUÇÃO NO
MINIMO 30.4MP COM NO MINIMO 61 PONTOS DE FOCO, WI-FI INTEGRADO, NFC E GPS, MONITOR LCD TOUCH 3.2, COM
ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO PARA RETORNO DE AUDIO, ENTRADA PARA 2 CARTÃO DE MEMORIA CF E SD, DUAL
PIX RAM, DIG!C6+ ENTRADA HDMI, EF LENTES, VELOCIDADE ULTRA RAPIDO DESEMPENHO MINIMO 7 FOTOS POR
SEGUNDOS, 1 LENTE 8-15MM F/4L, 1 LENTE 24-70MM F/2.8L II, 1 LENTE 70-200MM F/2.8L IS III.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:20:22

FULL FRAME
FILMA 4K

CANON 1,00 29.202,35 29.202,35 Sim
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0014 - CAMARA PROFISSIONAL QUE FILMA EM 4K 60FPS, 5K 30FPS COM SENSOR DE 20MP
Especificação: CAMARA PROFISSIONAL QUE FILMA EM 4K 60FPS, 5K 30FPS COM SENSOR DE 20MP COM LENTE
REMOVIVEL COM ESTABILIZAÇÃO (SIM), WI-FI (SIM) RESISTENCIA 10 METROS DE PROFUNDIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:21:00

4K 60FPS, 5K
30FPS

CANON 2,00 12.333,00 24.666,00 Sim

0015 - CARTÃO DE MEMORIA SD 32 GB CLASSE 10 U3 170 MB/S
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
10:00:16

SDSQUNC-032G-
GN6MA

SANDISK 10,00 85,00 850,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:22:30

SD 32 GB SANDISK 10,00 88,33 883,30 Sim

0016 - CARTÃO DE MEMORIA SD 64 GB CLASSE 10 U3 170 MB/S
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
10:01:45

SDSQUNS-064G-
GN3MA

SANDISK 10,00 125,00 1.250,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:22:36

SD 64 GB SANDISK 10,00 126,67 1.266,70 Sim

0017 - CENTRAL DE AR 12 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

14/06/2021 -
17:15:30

12000 BTUS AGRATTO 25,00 2.600,00 65.000,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:33:57

TCL TCL 25,00 2.631,67 65.791,75 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:27:04

CENTRAL WALL COMFEE 25,00 2.631,67 65.791,75 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:23:15

12K BTUS ELECTROLUX 25,00 2.631,67 65.791,75 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:34:23

HWF12000 ELGIN 25,00 2.631,00 65.775,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:53:03

TAC-12CSA TCL 25,00 2.631,67 65.791,75 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
16:22:00

12000 PHILCO 25,00 2.631,00 65.775,00 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:33:00

42AFCF12F5-
38AFCF12F5 "

COMFEE 25,00 2.631,00 65.775,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:12:16

12BTUS TCL 25,00 2.631,67 65.791,75 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:22:27

Split Hi-Wall Elgin
Eco Plus II 12.000
B

ELGIN 25,00 2.631,67 65.791,75 Sim

0018 - CENTRAL DE AR 12 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

14/06/2021 -
17:15:32

12000 BTUS AGRATTO 8,00 2.600,00 20.800,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:34:09

TCL TCL 8,00 2.631,67 21.053,36 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:28:55

CENTRAL WALL COMFEE 8,00 2.631,67 21.053,36 Sim
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OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:23:42

12K BTUS ELECTROLUX 8,00 2.631,67 21.053,36 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:34:40

HWF12000 ELGIN 8,00 2.631,00 21.048,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:53:08

TAC-12CSA TCL 8,00 2.631,67 21.053,36 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
16:22:40

12000 PHILCO 8,00 2.631,00 21.048,00 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:33:36

42AFCF12F5-
38AFCF12F5

COMFEE 8,00 2.631,00 21.048,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:12:27

12BTUS TCL 8,00 2.631,67 21.053,36 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:21:55

Split Hi-Wall Elgin
Eco Plus II 12.000
B

ELGIN 8,00 2.631,67 21.053,36 Sim

0019 - CENTRAL DE AR 18000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
10:07:26

18000 BTUS AGRATTO 21,00 3.550,00 74.550,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:35:23

TCL TCL 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:30:21

CENTRAL AGRATTO 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:24:09

18000 BTUS GREE 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:34:59

HWF18000 ELGIN 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:53:18

TAC-18CSA TCL 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
16:23:31

18000 PHILCO 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:34:05

42AFCF18F5-
38AFCF18F5

COMFEE 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:12:40

18BTUS TCL 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:21:33

Split Hi-Wall Elgin
Eco Power
18.000/220

ELGIN 21,00 3.596,00 75.516,00 Sim

0020 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
10:09:50

24000 BTUS AGRATTO 13,00 5.750,00 74.750,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:36:12

ELGIN ELGIN 13,00 5.809,27 75.520,51 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:31:38

CENTRAL AGRATTO 13,00 5.809,27 75.520,51 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:48:34

24.000 BTUS GREE 13,00 5.809,27 75.520,51 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:35:24

HWF24000 ELGIN 13,00 5.809,00 75.517,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:53:30

TAC-24CSA TCL 13,00 5.809,27 75.520,51 Sim

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

17/06/2021 -
14:09:20

TCL TAC24CSA1 TCL 13,00 5.809,27 75.520,51 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
16:24:14

24000 PHILCO 13,00 5.809,00 75.517,00 Sim
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PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:34:31

TAC-24CSA TCL 13,00 5.809,00 75.517,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:12:53

24BTUS TCL 13,00 5.809,27 75.520,51 Sim

0021 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
10:11:35

30000 BTUS AGRATTO 10,00 6.450,00 64.500,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:37:13

PHILCO PHILCO 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:33:22

CENTRAL ELGIN 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:48:55

30000 BTUS ELGIN 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:35:51

HWF30000 ELGIN 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:53:48

PEFI30B2NC+OUFE30B2CBELGIN 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

17/06/2021 -
14:09:49

GREE GWC30QE-
D3NNB4B

GREE 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
16:26:31

30000 PHILCO 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:35:20

ECS30FR4-02 AGRATTO 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:13:54

30BTUS PHILCO 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:20:29

Split Hi-Wall Elgin
Eco Power 30.000
BTU

ELGIN 10,00 6.498,00 64.980,00 Sim

0022 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

15/06/2021 -
08:25:31

30000 BTUS AGRATTO 3,00 6.450,00 19.350,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:37:32

PHILCO PHILCO 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:34:10

CENTRAL ELGIN 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:49:01

30.000BTUS ELGIN 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:36:17

HWF30000 ELGIN 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:53:55

PEFI30B2NC+OUFE30B2CBELGIN 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

17/06/2021 -
14:10:15

GREE GWC30QE-
D3NNB4B

GREE 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
16:27:31

30000 PHILCO 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:35:45

ECS30FR4-02 AGRATTO 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:13:48

30BTUS PHILCO 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:20:47

Split Hi-Wall Elgin
Eco Power 30.000
BTU

ELGIN 3,00 6.498,00 19.494,00 Sim

0023 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
10:14:41

36000 BTUS AGRATTO 12,00 8.000,00 96.000,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:39:05

ELGIN ELGIN 12,00 8.055,73 96.668,76 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:35:26

CENTRAL PHILCO 12,00 8.055,73 96.668,76 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:49:18

36.000 BTUS GREE 12,00 8.055,73 96.668,76 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:36:44

PEF36000 ELGIN 12,00 8.055,00 96.660,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:54:04

PEFI36B2NC+OUFE36B2CAELGIN 12,00 8.055,73 96.668,76 Sim

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

17/06/2021 -
14:10:43

TRANE
4MCW1536A100BAA
-
4TTK1536A1000AA

TRANE
4MCW1536A100BAA
-
4TTK1536A1000AA

12,00 8.055,73 96.668,76 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:36:18

PAC36000PFM PHILCO 12,00 8.055,00 96.660,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:13:56

36BTUS KOMECO 12,00 8.055,73 96.668,76 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:19:48

Piso Teto Atualle
Eco Elgin 36.000
BTU/

ELGIN 12,00 8.055,73 96.668,76 Sim

0024 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
10:15:32

36000 BTUS AGRATTO 3,00 8.000,00 24.000,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:39:18

ELGIN ELGIN 3,00 8.055,73 24.167,19 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:36:18

CENTRAL PHILCO 3,00 8.055,73 24.167,19 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:49:27

36.000BTUS GREE 3,00 8.055,73 24.167,19 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:37:03

PEF36000 ELGIN 3,00 8.055,00 24.165,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
11:20:57

PEFI36B2NC+OUFE36B2CAELGIN 3,00 8.055,73 24.167,19 Sim

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

17/06/2021 -
14:10:56

TRANE
4MCW1536A100BAA
-
4TTK1536A1000AA

TRANE
4MCW1536A100BAA
-
4TTK1536A1000AA

3,00 8.055,73 24.167,19 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:37:13

PAC36000PFM PHILCO 3,00 8.055,00 24.165,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:14:08

36BTUS KOMECO 3,00 8.055,73 24.167,19 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:19:16

Ar Condicionado
Piso Teto Atualle
Eco El

ELGIN 3,00 8.055,73 24.167,19 Sim

0025 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
10:17:01

9000 BTUS AGRATTO 24,00 2.400,00 57.600,00 Sim

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:41:38

TCL TCL 24,00 2.411,67 57.880,08 Sim

MV ELETRONICOS
EIRELI - ME

27.895.281/0001-
44

16/06/2021 -
16:37:52

ECST09QFIR4
ECST09QFER4

AGRATTO 24,00 2.411,00 57.864,00 Sim
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OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:49:22

9.000BTUS CONSUL 24,00 2.411,67 57.880,08 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

17/06/2021 -
10:37:22

HWF9000 ELGIN 24,00 2.411,00 57.864,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:54:12

TAC-09CSA TCL 24,00 2.411,67 57.880,08 Sim

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

17/06/2021 -
14:11:21

TCL TAC9CSA1 TCL 24,00 2.411,67 57.880,08 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:37:40

42AFCF09F5-
38AFCF09F5

COMFEE 24,00 2.411,00 57.864,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:14:20

9BTUS TCL 24,00 2.411,67 57.880,08 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:18:43

Split Hi-Wall Elgin
Eco Plus II 9.000
BT

ELGIN 24,00 2.411,67 57.880,08 Sim

0026 - COMPUTADOR CORE I7 10700KF PLACA DE VIDEO RTX 3060 MEMORIA DDR4 16 GB SSD 1 TB
Especificação: COMPUTADOR CORE i7 10700KF PLACA DE VIDEO RTX 3060 12GB MEMORIA DDR4 16 GB SSD 1 TB
PLACA MÃE CHIPSET B460 INTEL 1200 ATX DDR4 SSD 1 TB FONTE 600 W 80 PLUS BRONZE GABINETE VODRO
TEMPERADO SEM FONTE MONITOR FULL HD 21.5" KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO ADAPTADOR WIRELESS USB.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

14/06/2021 -
17:20:17

COMPUTADOR
CORE I7 10700KF

POSITIVO 2,00 7.400,00 14.800,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:34:12

CORE I7 10700KF OBM 2,00 7.412,67 14.825,34 Sim

TECHNO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

41.011.821/0001-
00

17/06/2021 -
13:59:43

BR200 Techno 2,00 15.000,00 30.000,00 Sim

0027 - COMPUTADOR CORE I9 10900K PLACA DE VIDEO RTX 3070 8GB MEMORIA DDR4 64GB SSD 1 TB
Especificação: COMPUTADOR CORE i9 10900K PLACA DE VIDEO RTX 3070 8 GB MEMORIA DDR4 64 GB SSD 1 TB FONTE
750 PLACA MÃE ROG STRIX Z490-E INTEL LGA 1200 DDR4 ATX GABINETE VODRO TEMPERADO SEM FONTE MONITOR
FULL HD 21.5" KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO ADAPTADOR WIRELESS USB.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

14/06/2021 -
17:21:08

COMPUTADOR
CORE I9 10900K

POSITIVO 2,00 27.000,00 54.000,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:33:56

CORE I9 10900K OBM 2,00 27.077,00 54.154,00 Sim

TECHNO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

41.011.821/0001-
00

17/06/2021 -
14:00:00

BR200 Techno 2,00 27.000,00 54.000,00 Sim

0028 - COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4
Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE i5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4, SSD 240 GB PLACA DE VIDEO INTEGRADA,
GRAPHICS 620.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

14/06/2021 -
17:23:31

COMPUTADOR
INTEL CORE I5

POSITIVO 27,00 3.150,00 85.050,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:38:24

COMPUTADOR SKILL INTEL 27,00 3.201,79 86.448,33 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:34:57

CORE I5 8 GB OBM 27,00 3.201,79 86.448,33 Sim

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-
EPP

10.793.812/0001-
95

17/06/2021 -
17:59:08

DTM12T510 TERAVIX/MICROTECNICA 27,00 3.201,79 86.448,33 Sim
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PUHLTECH
INFORMATICA LTDA

40.214.076/0001-
34

17/06/2021 -
17:08:28

W1 WORLDPC 27,00 3.000,00 81.000,00 Sim

0029 - COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4
Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE i5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4, SSD 240 GB PLACA DE VIDEO INTEGRADA,
GRAPHICS 620.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

14/06/2021 -
17:24:42

COMPUTADOR
INTEL CORE I5

C3 TECH 8,00 3.150,00 25.200,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:39:57

COMPUTADOR SKILL INTEL 8,00 3.201,79 25.614,32 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:35:33

CORE I5 8 GB OBM 8,00 3.201,79 25.614,32 Sim

PUHLTECH
INFORMATICA LTDA

40.214.076/0001-
34

17/06/2021 -
17:08:46

W1 WORLDPC 8,00 3.000,00 24.000,00 Sim

0030 - DRONE MODELO MAVIC AIR2
Especificação: Detalhes super nítidos Sensor de imagens de 1/2", fotos em 48MP e vídeos em 4K/60fps :: Contraste, cores e
controle Vídeo, fotos e Panorâmicas em HDR :: Capturas cinematográficas Hyperlapse em 8K e QuickShots :: Voe por mais
tempo máx. de voo de 34 min. e duração máx. da bateria do controle remoto de 240min. :: Voos mais inteligentes e seguros
Desvio de obstáculos APAS 3.0 :: Vá mais longe enxergando além OcuSync 2.0: transmissão de vídeo em 1080p/30 fps a até
10km - Especificações Técnicas: :: Câmera: Abertura: f/2.8 :: Dimensão # Dobrado: 180 x 79 x 84mm # Desdobrado: 183 x 253 x
77mm :: Peso: 570g ::Tempo de voo (Max): Até 34min :: Faixa de transmissão (Max): Até 10km(OcuSync 2.0) :: Sensor: 1/2"
CMOS - 48 Megapixel :: Modo de cor: D-Cinelike :: HDR Vídeo: v :: Vídeo bitrate: 120mbps :: Resolução de vídeo: 4K@60fps,
1080p@240fps :: Resolução de foto: 48MP :: Função inteligente: 8K Hyperlapse; Focus Track; Smart Photo; HDR Panoramas ::
Prevençã
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

16/06/2021 -
16:05:35

Mavic Air 2 Fly
More Combo

DJI 1,00 13.178,17 13.178,17 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:36:15

MAVIC AIR2 MAVIC 1,00 13.178,18 13.178,18 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:17:52

DJI DJI 1,00 13.178,18 13.178,18 Sim

0031 - DVD PLAYER COM ENTRADA USB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:36:51

DVD PLAYER MONDIAL 10,00 241,87 2.418,70 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:14:37

D20 MONDIAL 10,00 241,87 2.418,70 Sim

0032 - ESTABILIZADOR PORTATIL 3 EIXOS PARA SMARTPHONE COM TRIPÉ DE ADERENCIA VLOG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:37:22

PORTATIL 3
EIXOS

HOHEM 2,00 1.500,00 3.000,00 Sim

0033 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PLATELEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:42:46

SÓ AÇO SÓ AÇO 22,00 726,33 15.979,26 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:42:11

ESTANTE NOBRE MOVEIS 22,00 726,33 15.979,26 Sim
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OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:37:49

ESTANTE EM
AÇO COM 6
PLATELEIRA

ELITE AÇO 22,00 726,33 15.979,26 Sim

HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI

05.258.798/0001-
90

17/06/2021 -
14:16:01

30CM NOBRE 22,00 726,00 15.972,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:14:54

ESTANTE DE
AÇO

NOBRE MOVEIS 22,00 726,33 15.979,26 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:20:38

EDR w3/w3 22,00 726,33 15.979,26 Sim

0034 - FLASH SPEEDLITE 430 EX III
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:38:13

FLASH
SPEEDLITE 430
EX III

CANON 2,00 2.531,67 5.063,34 Sim

0035 - FOGÃO 4 QUEIMADORES E FORNO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:43:47

BRASLAR BRASLAR 3,00 1.153,33 3.459,99 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:44:11

FOGÃO ATLAS 3,00 1.153,33 3.459,99 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:38:51

FOGÃO 4
QUEIMADORES E
FORNO

BRASLAR 3,00 1.153,33 3.459,99 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:15:12

SIRIUS PLUS BRASLAR 3,00 1.153,33 3.459,99 Sim

0036 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSÃO 2QS 30 X 30
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSÃO 2QS 30 X 30 modelos de Alta Pressão. As grelhas são
confeccionadas em ferro fundido e apresentam o formato de 8 dedos, 30x30. tubo coletor de gás zincado, bandeja coletora de
resíduos e opções de registro Torneira e Palito, fogões no modelo inox 430 o registro padrão é o Apís
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:39:29

FOGÃO
INDUSTRIAL 02
BOCAS

JUNIOR 10,00 685,00 6.850,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:15:27

VAP2P VENANCIO 10,00 685,00 6.850,00 Sim

0037 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:40:00

FOGÃO
INDUSTRIAL 04
BOCAS

ROA 5,00 820,18 4.100,90 Sim

0038 - FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITRO TIME
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:50:52

44 LITRO TIME PHILCO 10,00 858,00 8.580,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
16:35:06

44 LITROS PHILCO 10,00 858,00 8.580,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:15:43

FRATELLO MUELLER 10,00 858,00 8.580,00 Sim
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0039 - FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA 385 LITROS
Especificação: FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA 385 LITROS Eficiência energética,
Material citar do produto (interno e externo), Gabinetes Externo e Interno em Aço Pré-Pintado, Não contém CFC não agride a
camada de ozônio, 2 Portas deslizantes, Congelamento rápido, Dreno de gelo, Tipo de freezer Horizontal, Fechadura de
segurança, Temperatura (mínima e máxima) -18 a -22ºC, capacidade mínimo de Armazenamento 385 Litros, Capacidade máxima
de armazenamento 414 litros, Voltagem 110/220, garantia mínima de 12 meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:41:35

2 PORTAS
DUPLA FUNÇÃO

ELECTROLUX 12,00 2.205,00 26.460,00 Sim

0040 - FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA 295 LITROS
Especificação: FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA 295 LITROS. Com as funções para
resfriar, conservar e congelar, através do termostato externo com 9 opções de temperatura. possui abertura de porta superior
com puxador ergonômico, dreno frontal para escoamento da água do degelo para facilitar na hora da limpeza, fechadura com
chave, livre de CFC para não agride a camada de Ozônio, Temperatura de Operação Freezer, mínimo de -28°C e máximo de -
12°C, Temperatura de operação do conservador/refrigerador: mínimo de 0°C e máximo de 10°C,garantia mínima de 12 meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:45:28

CONSUL CONSUL 10,00 2.438,50 24.385,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:42:12

DUPLA FUNÇÃO
COM
CAPACIDADE
MINIMA 295

ELECTROLUX 10,00 2.438,50 24.385,00 Sim

0041 - GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX, 2 PORTAS, FROST FREE 380 LITROS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:47:31

CONSUL CONSUL 8,00 4.665,84 37.326,72 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:46:05

GELADEIRA ELETROLUX 8,00 4.665,84 37.326,72 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:43:13

380LTS SAMSUNG 8,00 4.665,84 37.326,72 Sim

PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

30.802.043/0001-
51

17/06/2021 -
17:38:11

CRM43NB CONSUL 8,00 4.665,00 37.320,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
18:09:11

CRM43 CONSUL 8,00 4.665,00 37.320,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:16:06

NR-BT40BD1WB PANASONIC 8,00 4.665,84 37.326,72 Sim

0042 - HD EXTERNO 1 TB USB 3.0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
11:21:02

Western Digital
Elements 1TB

WESTERN
DIGITAL

17,00 570,00 9.690,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:47:12

HD SEAGATE 17,00 589,67 10.024,39 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:43:50

1TB WD 17,00 589,67 10.024,39 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
18:09:48

1TB WD 17,00 589,00 10.013,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

18/06/2021 -
10:50:53

SEAGATE
EXPANSION 1TB

SEAGATE
EXPANSION 1TB

17,00 589,67 10.024,39 Sim

0043 - HD EXTERNO 2 TB USB 3.0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
11:20:56

WDBU6Y0020BBK WESTERN
DIGITAL

12,00 780,00 9.360,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:48:06

HD SEAGATE 12,00 798,00 9.576,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:44:18

2TB WD 12,00 798,00 9.576,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
18:10:36

2TB WD 12,00 798,00 9.576,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

18/06/2021 -
10:51:12

SEAGATE
EXPANSION 2TB

SEAGATE
EXPANSION 2TB

12,00 798,00 9.576,00 Sim

0044 - HD PORTATIL EXTERNO PORTATIL 4 TB USB 3.0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
11:20:37

EXTERNO SEAGATE 5,00 1.190,00 5.950,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:44:54

4 TB WD 5,00 1.196,33 5.981,65 Sim

0045 - ILUMINADOR PAINEL LED COM 96 LED COM ILUMINAÇÃO EQUIVALENTE A 5500K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:45:50

PAINEL LED COM
96 LED

ULANZI 2,00 424,91 849,82 Sim

0046 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Especificação: IMPRESSORA EcoTank multifuncional colorida compacta de impressão com alto rendimento. Livre-se dos
cartuchos com o sistema tanque de tinta. Wi-Fi USB, Direct integrado, imprima e digitalize sem fios, tablet ou PC. sistema
ECOFIT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
11:23:33

EcoTank L3150 EPSON 32,00 2.050,00 65.600,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:46:30

EcoTank
multifuncional
colorida

EPSON 32,00 2.090,99 66.911,68 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

18/06/2021 -
10:51:35

EPSON
ECOTANK L3150

EPSON
ECOTANK L3150

32,00 2.090,99 66.911,68 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:17:02

L3150 epson 32,00 2.090,99 66.911,68 Sim

0047 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Especificação: IMPRESSORA EcoTank multifuncional colorida compacta de impressão com alto rendimento. Livre-se dos
cartuchos com o sistema tanque de tinta. Wi-Fi USB, Direct integrado, imprima e digitalize sem fios, tablet ou PC. sistema
ECOFIT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
11:24:55

EcoTank L3150 EPSON 10,00 2.050,00 20.500,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:47:37

IMPRESSORA
EcoTank
multifuncional

EPSON 10,00 2.090,99 20.909,90 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:17:11

L3150 epson 10,00 2.090,99 20.909,90 Sim
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0048 - KIT DE LIMPEZA PARA CAMARA FOTOGRAFICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:51:44

KIT DE LIMPEZA
PARA CAMARA
FOTOGRAFICA

CASY 10,00 180,00 1.800,00 Sim

0049 - LIQUIDIFICADOR 3 LT, 4 VELOCIDADE 110V, 550W (BRANCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:49:43

LIQUIDIFICADOR MUNDIAL 20,00 312,30 6.246,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:49:11

3 LT, 4
VELOCIDADE
110V

PHILCO 20,00 312,30 6.246,00 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
18:12:08

3 LITROS PHILCO 20,00 312,00 6.240,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:16:27

PH900 PHILCO 20,00 312,30 6.246,00 Sim

0050 - LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE MINIMA DE 1,5 LTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:50:59

LIQUIDIFICADOR MUNDIAL 10,00 253,33 2.533,30 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

16/06/2021 -
18:49:43

1,5 LTS MONDIAL 10,00 253,33 2.533,30 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:54:52

1214 JL COLOMBO 10,00 350,00 3.500,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:16:49

EASY POWER
550W

MONDIAL 10,00 253,33 2.533,30 Sim

0051 - LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 LTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:48:38

COLOMBO COLOMBO 10,00 1.600,00 16.000,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:52:06

LIQUIDIFICADOR SPOLU 10,00 1.600,00 16.000,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:04:24

LIQUIDIFICADOR
TIPO
INDUSTRIAL

TRON 10,00 1.600,00 16.000,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:55:06

FL007 FUNDIFERRO 10,00 1.600,00 16.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:17:06

LQI10 VITALEX 10,00 1.600,00 16.000,00 Sim

0052 - LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 5 LTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:49:39

COLOMBO COLOMBO 10,00 1.200,00 12.000,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:53:16

LIQUIDIFICADOR SPOLU 10,00 1.200,00 12.000,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:05:12

LIQUIDIFICADOR
TIPO
INDUSTRIAL

TRON 10,00 1.200,00 12.000,00 Sim
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GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:55:12

FL005 FUNDIFERRO 10,00 1.200,00 12.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:17:22

LQI06 VITALEX 10,00 1.200,00 12.000,00 Sim

0053 - MESA ESCRITORIO 15MM COM 02 GAVETAS ALTURA 0,74 LARG. 1,20 PROFUNDIDADE 0,60
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:55:28

MESA NOBRE MOVEIS 24,00 347,37 8.336,88 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:52:14

MESA
ESCRITORIO
15MM

NOBRE 24,00 347,37 8.336,88 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:17:42

MESA P
ESCRITORIO

NOBRE MOVEIS 24,00 347,37 8.336,88 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:22:49

me-2 almeida
brasil/almeida
brasil

24,00 347,37 8.336,88 Sim

0054 - MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ALTURA 0,74 LARGURA 1,50 PROFUNDIDADE 0,60
Especificação: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ALTURA 0,74 LARGURA 1,50 PROFUNDIDADE 0,60 AUXILIAR 0,90 X 0,42
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
08:56:48

MESA NOBRE MOVEIS 23,00 969,00 22.287,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:52:21

ESTAÇÃO DE
TRABALHO
ALTURA 0,74

NOBRE 23,00 969,00 22.287,00 Sim

HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI

05.258.798/0001-
90

17/06/2021 -
14:16:49

SW MARTINUCCI 23,00 969,00 22.287,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:18:02

ESTACAO DE
TRABALHO

MOVEIS ANDRIEI 23,00 969,00 22.287,00 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:23:34

met almeida
brasil/almeida
brasil

23,00 969,00 22.287,00 Sim

0055 - MICROFONE LAPELA E TRANSMISSOR MODELO WIRELESS GO
Especificação: MICROFONE LAPELA E TRANSMISSOR MODELO WIRELESS GO FREQUANCIA 50HZ-20KHZ SEM FIO TIPO
CONDENSADOR ADQUADRO PARA CAMARA DE FILMAGEM CONECTOR DE SAIDA TRS 3.5MM E USB-C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:07:07

MICROFONE
LAPELA

RODE 2,00 1.555,00 3.110,00 Sim

L V COMERCIO DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA

34.010.423/0001-
04

18/06/2021 -
13:48:10

TG TG 2,00 1.555,00 3.110,00 Sim

0056 - MICROFONE SEM FIO TIPO PROFISSIONAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:52:40

MICROFONE
SEM FIO TIPO
PROFISSIONAL

KADOSH 12,00 1.466,67 17.600,04 Sim

L V COMERCIO DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA

34.010.423/0001-
04

17/06/2021 -
17:12:45

TSI TSI 12,00 1.466,67 17.600,04 Sim

0057 - MICROFONE VIDEOMIC PRÓ CONDENSADOR FORMATO SHOTGUN FREQUENCIA MAXIMA 20KHZ
Especificação: MICROFONE VIDEOMIC PRÓ CONDENSADOR FORMATO SHOTGUN FREQUENCIA MAXIMA 20KHZ
FREQUANCIA MINIMA 40HZ CONECTOR DE SAIDA JACK 3.5MM SENSIBILIDADE DE NO MINIMO -32DB IMPEDANCIA 200.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:08:04

VIDEOMIC PRÓ RODE 1,00 5.588,33 5.588,33 Sim

L V COMERCIO DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA

34.010.423/0001-
04

17/06/2021 -
17:12:50

AKG AKG 1,00 5.588,33 5.588,33 Sim

0058 - MOCHILA EM COURO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS
Especificação: MOCHILA EM COURO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS DE NO MINIMO 8
DIVISORIAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:08:36

MOCHILA EM
COURO

BUFALO 2,00 1.565,00 3.130,00 Sim

0059 - MONITOR 15.6" FULL HD RESOLUÇÃO 1920 X 1080 P.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:50:47

AOC AOC 37,00 745,95 27.600,15 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:09:12

FULL HD
RESOLUÇÃO
1920 X 1080 P.

BLUECASE 37,00 745,95 27.600,15 Sim

0060 - MONOPÉ HIDRAULICO 1,66 MT PÉ DE GALINHA QUE SUPORTA NO MINIMO 6 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:09:47

MONOPÉ
HIDRAULICO 1,66
MT

GREIKA 2,00 776,36 1.552,72 Sim

0061 - NOBREAK 600 VA DE POTENCIA BIVOLT AUTOMÁTICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:52:25

TS SHARA TS SHARA 61,00 789,67 48.169,87 Sim

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
11:36:44

27395 SMS 61,00 780,00 47.580,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
09:00:00

NOBREAK SMS 61,00 789,67 48.169,87 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:10:23

NOBREAK 600 VA TS-SHARA 61,00 789,67 48.169,87 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:18:21

NEW SAVE
HOME

RAGTECH 61,00 789,67 48.169,87 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

18/06/2021 -
10:52:17

TS SHARA UPS
600VA

TS SHARA UPS
600VA

61,00 789,57 48.163,77 Sim

0062 - NOBREAK MÍNIMO 1200VA BIVOLT/115V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:53:21

TS SHARA TS SHARA 5,00 1.132,33 5.661,65 Sim

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

11/06/2021 -
11:37:50

27392 SMS 5,00 1.120,00 5.600,00 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
09:00:50

NOBREAK SMS 5,00 1.132,33 5.661,65 Sim
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OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:10:45

NOBREAK
MÍNIMO 1200VA
BIVOLT/115V

SMS 5,00 1.132,33 5.661,65 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:18:32

NEW EASY WAY RAGTECH 5,00 1.132,33 5.661,65 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

18/06/2021 -
10:52:34

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA COD.
4137

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA COD.
4137

5,00 1.132,33 5.661,65 Sim

0063 - NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8 GB, 1 TB, TELA LED, HD 15,6, SISTEMA OPERAC. WINDOWS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
09:03:46

NOTEBOOK LENOVO 13,00 5.773,00 75.049,00 Sim

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

15/06/2021 -
09:56:16

S145 LENOVO 13,00 5.700,00 74.100,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:11:14

NOTEBOOK
INTEL CORE I5

LENOVO 13,00 5.733,00 74.529,00 Sim

TECHNO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

41.011.821/0001-
00

17/06/2021 -
14:00:35

A315 Acer 13,00 5.700,00 74.100,00 Sim

bd informática ltda 32.109.914/0001-
81

17/06/2021 -
21:55:12

S145 lenovo 13,00 5.733,00 74.529,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

18/06/2021 -
10:53:07

ASUS X543UA-
GQ3154T

ASUS X543UA-
GQ3154T

13,00 5.733,00 74.529,00 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:16:06

s145 lenovo 13,00 5.733,00 74.529,00 Sim

0064 - NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 - 1065G7 MEMORIA 16 GB RAM SSD 1 TB
Especificação: NOTEBOOK PROCESSADOR CORE i7 - 1065G7 MEMORIA 16 GB RAM SSD 1 TB PLACA DE VIDEO
INTEGRADA IRIS PLUS GRAPHICS TELA 15.6" FULL HD.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
08:11:50

PROCESSADOR
CORE I7

VAIO 2,00 8.420,91 16.841,82 Sim

bd informática ltda 32.109.914/0001-
81

17/06/2021 -
21:55:55

fe15 vaio 2,00 8.420,00 16.840,00 Sim

0065 - PROJETOR DIGITAL VOLTAGEM 100-240 50 60 HZ, 2.7ª/250W DATASHOW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:54:27

ACER ACER 7,00 4.399,33 30.795,31 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:53:20

DIGITAL
VOLTAGEM 100-
240 50 60 HZ

ACER 7,00 4.399,33 30.795,31 Sim

DATAGOV
INFORMÁTICA LTDA -
EPP

06.074.895/0001-
95

17/06/2021 -
10:22:27

POWERLITE E20 EPSON 7,00 4.399,00 30.793,00 Sim

0066 - ROUPEIRO EM AÇO 6 PORTAS ALT. 1.98 LAG. 0,93 PROFUNDIDADE 0,40
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:55:10

SÓ AÇO SÓ AÇO 10,00 2.907,73 29.077,30 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:53:45

6 PORTAS ALT.
1.98 LAG. 0,93

PANDIM 10,00 2.907,73 29.077,30 Sim
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HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI

05.258.798/0001-
90

17/06/2021 -
14:17:39

ROUPEIRO NOBRE 10,00 2.907,00 29.070,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:18:50

ROUPEIRO AÇO NOBRE MOVEIS 10,00 2.907,73 29.077,30 Sim

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-
80

18/06/2021 -
12:24:29

rps w3/w3 10,00 2.907,73 29.077,30 Sim

0067 - SANDUICHEIRA ELETRICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:53:58

SANDUICHEIRA
ELETRICA

MONDIAL 10,00 233,33 2.333,30 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

17/06/2021 -
10:56:10

FAST Grill MONDIAL 10,00 233,33 2.333,30 Sim

0068 - TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:57:05

AOC AOC 16,00 3.225,87 51.613,92 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
09:07:03

TELEVISOR HQ 16,00 3.225,87 51.613,92 Sim

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

15/06/2021 -
10:36:32

S5195 AOC 16,00 3.200,00 51.200,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:54:13

TELEVISOR 43
POLEGADAS LCD
LED AOC

AOC 16,00 3.225,87 51.613,92 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
18:14:41

43 POL AOC 16,00 3.225,00 51.600,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:19:08

43SS19S AOC 16,00 3.225,87 51.613,92 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:15:25

43S5195/78 aoc 16,00 3.225,87 51.613,92 Sim

QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

41.371.468/0001-
70

18/06/2021 -
13:41:50

AOC 43S5195 AOC 43S5195 16,00 3.225,87 51.613,92 Sim

0069 - TELEVISOR DE LED COM CONVERSOR 32 POLEGADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
10:58:00

PHILCO PHILCO 5,00 1.570,66 7.853,30 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
09:05:52

TELEVISOR HQ 5,00 1.570,66 7.853,30 Sim

LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

20.647.927/0001-
25

15/06/2021 -
10:41:09

T4300 SAMSUNG 5,00 1.550,00 7.750,00 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:54:21

TELEVISOR DE
LED COM
CONVERSOR 32
POLEGA

AOC 5,00 1.570,66 7.853,30 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
18:15:44

32 POL MULTILASER 5,00 1.570,00 7.850,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:19:31

32SS19S AOC 5,00 1.570,66 7.853,30 Sim

TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

33.260.627/0001-
30

18/06/2021 -
13:15:46

32S5195/78 aoc 5,00 1.570,66 7.853,30 Sim

QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

41.371.468/0001-
70

18/06/2021 -
13:42:27

AOC 32S5195 AOC 32S5195 5,00 1.570,66 7.853,30 Sim

0070 - TRIPÉ HIDRAULICO QUE SUPORTA NO MINIMO 1.50KG ALTURA 1.30M CABEÇA BALL HEAD
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:54:42

HIDRAULICO
1.50KG ALTURA
1.30M

WEIFENG 2,00 1.444,44 2.888,88 Sim

0071 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CENTIMETRO BIVOLT (PRETO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
11:01:26

LOREN SID LOREN SID 80,00 465,33 37.226,40 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
09:08:42

VENTILADOR VENTISOL 80,00 465,33 37.226,40 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:55:03

VENTILADOR DE
PAREDE 60
CENTIMETRO
BIVOL

GOAR 80,00 465,33 37.226,40 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
18:16:40

PAREDE 60 CM VENTISOL 80,00 465,00 37.200,00 Sim

MV ELETRONICOS
EIRELI - ME

27.895.281/0001-
44

18/06/2021 -
08:29:38

VOP 60
COMERCIAL

VENTISOL 80,00 465,00 37.200,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

18/06/2021 -
10:19:45

OSC 60CM VENTISOL 80,00 465,33 37.226,40 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

18/06/2021 -
10:53:39

VENTISOL
PAREDE NEW
PREMIUM 60CM

VENTISOL
PAREDE NEW
PREMIUM 60CM

80,00 465,33 37.226,40 Sim

0072 - VENTILADOR DE PÉ COM 03 PALETAS 50 CM 220 VOLTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

11/06/2021 -
11:02:47

LOREN SID LOREN SID 20,00 493,33 9.866,60 Sim

D. A. DE SOUSA
COMERCIO E
SERVICOS

13.721.423/0001-
42

15/06/2021 -
09:09:49

VENTILADOR VENTISOL 20,00 493,33 9.866,60 Sim

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

07.299.877/0001-
74

17/06/2021 -
17:55:11

VENTILADOR DE
PÉ COM 03
PALETAS 50 CM
22

MONALIZA 20,00 493,33 9.866,60 Sim

A. DONIZETE DA
SILVA

06.164.562/0001-
57

17/06/2021 -
18:17:24

50 CM BRITANIA 20,00 493,00 9.860,00 Sim

MV ELETRONICOS
EIRELI - ME

27.895.281/0001-
44

18/06/2021 -
08:30:09

VOC 50
COMERCIAL

VENTISOL 20,00 493,00 9.860,00 Sim

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

ALMEIDA E BRASIL 83.373.670/0001-80 60 dias

BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME 22.172.252/0001-30 60 dias

LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP 10.793.812/0001-95 60 dias

MV ELETRONICOS EIRELI - ME 27.895.281/0001-44 60 dias

AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 77.853.083/0001-96 60 dias

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 060 dias

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30.313.649/0001-23 60 dias

EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 14.163.479/0001-91 60 dias

bd informática ltda 32.109.914/0001-81 090 dias

DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP 06.074.895/0001-95 60 dias

HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI 05.258.798/0001-90 90 dias

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI 31.768.037/0001-98 60 dias

L. A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-25 60 dias

LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA 20.647.927/0001-25 60 dias

D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS 13.721.423/0001-42 60 dias

TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI 33.260.627/0001-30 60 dias

ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA 39.368.629/0001-24 60 dias
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GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81 60 dias

A. DONIZETE DA SILVA 06.164.562/0001-57 60 dias

OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 07.299.877/0001-74 90 dias

TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA 41.011.821/0001-00 60 dias

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 30.802.043/0001-51 60 dias

L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 34.010.423/0001-04 60 dias

PUHLTECH INFORMATICA LTDA 40.214.076/0001-34 90 dias

QUALITY ELETROMOVEIS LTDA 41.371.468/0001-70 60 dias

Lances Enviados
0001 - ALÇA DUPLA PARA CAMARA FOTOGRAFICA EM CORO
Data Valor CNPJ Situação

15/06/2021 - 00:46:00 1.000,00 (proposta) 34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ
EIRELI

Válido

16/06/2021 - 18:12:51 518,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:34:10 518,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0002 - ARMARIO DE AÇO MEDINDO 1,80 X 0,80 X 0,40 COM 2 PORTAS NA COR CINZA
Especificação: ARMARIO DE AÇO MEDINDO 1,80 DE ALTURA 0,80 CM LAGURA 0,40 CM DE ESPESSURA COM 2 PORTAS
NA COR CINZA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:25:22 1.330,50 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:17:33 1.330,50 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:13:30 1.330,50 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:12:36 1.330,00 (proposta) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 10:10:12 1.330,50 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:14:30 1.330,50 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 14:40:07 1.329,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:42:30 1.328,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40
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18/06/2021 - 14:45:21 1.327,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:46:21 1.326,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:47:04 1.325,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:47:30 1.324,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:50:06 1.323,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:50:18 1.322,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:50:47 1.321,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:50:59 1.320,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:51:06 1.319,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:51:33 1.318,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:43 1.317,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:51:50 1.316,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:51:53 1.310,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 14:52:07 1.309,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:52:21 1.308,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:52:25 1.300,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:52:37 1.299,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:52:46 1.298,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:52:57 1.295,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:53:01 1.297,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:53:02 1.287,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:53:21 1.250,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:53:25 1.249,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:53:32 1.248,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:54:05 1.240,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 14:54:08 1.247,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:54:12 1.239,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:54:20 1.230,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:54:35 1.220,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:54:59 1.219,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:55:16 1.218,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:55:23 1.215,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:55:26 1.200,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:55:31 1.214,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:55:45 1.195,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:55:56 1.198,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:56:19 1.190,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 14:56:36 1.185,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:56:50 1.180,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:57:48 1.100,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:58:14 754,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:58:19 990,00 (lance oculto) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:59:46 1.100,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

0003 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ALTURA 1,33 LARGURA 0,47 PROFUNDIDADE 0,71
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:26:50 1.529,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:18:55 1.529,67 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:14:11 1.529,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:13:17 1.529,00 (proposta) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 10:10:31 1.529,67 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:40:19 1.528,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56
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18/06/2021 - 14:42:38 1.527,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:45:28 1.526,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:46:34 1.525,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:47:10 1.520,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:47:37 1.519,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:50:15 1.518,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:50:22 1.517,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:50:53 1.516,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:51:05 1.515,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:51:36 1.514,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 às 11:08:05.
Página 39 de 276

18/06/2021 - 14:51:41 1.513,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:51:49 1.510,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:52:15 1.509,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:27 1.508,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:52:41 1.500,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:52:49 1.505,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:52:50 1.499,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:53:07 1.498,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:53:13 1.495,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:53:28 1.490,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:53:34 1.489,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:53:45 1.485,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:54:02 1.484,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:54:11 1.480,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 14:54:16 1.479,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:54:28 1.470,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:54:42 1.450,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:54:52 1.449,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:55:20 1.448,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:55:30 1.440,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:55:54 820,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:56:00 1.000,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:56:20 1.250,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:33 1.430,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:58:01 1.100,00 (lance oculto) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

0004 - BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:14:56 531,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 10:52:35 531,33 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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17/06/2021 - 16:20:32 531,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:39:41 530,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:40 530,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:54:43 530,34 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:47 530,33 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:54:50 529,52 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:54 529,51 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:54:57 528,52 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:00 528,51 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:04 527,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:08 527,59 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:11 527,25 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:14 527,24 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:19 526,13 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:55:22 526,12 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:25 525,21 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:28 525,20 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:31 524,37 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:34 524,36 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:37 523,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:40 523,29 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:44 522,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:48 522,68 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:51 522,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:54 522,48 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:55:57 522,19 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:00 522,18 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:03 521,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:56:08 521,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:11 521,16 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:14 521,15 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:18 520,52 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:21 520,51 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:24 520,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:27 520,25 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:30 519,74 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:34 519,73 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:37 518,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:40 518,58 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:44 518,28 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:47 518,27 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:50 517,08 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:56:54 517,07 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:56:57 516,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:01 516,48 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:57:05 516,07 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:09 516,06 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:57:13 515,76 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:17 515,75 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:57:20 515,13 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:25 515,12 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:57:29 514,05 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:32 514,04 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:57:37 513,13 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:40 513,12 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:57:43 511,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:57:46 511,88 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:57:49 510,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:52 510,79 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:57:55 510,61 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:59 510,60 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:03 509,45 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:07 509,44 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:11 508,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:14 508,38 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:18 507,33 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:21 507,32 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:24 506,38 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:28 506,37 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:32 505,68 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:58:35 505,67 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:38 504,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:41 504,85 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:44 503,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:48 503,80 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:52 502,92 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:55 502,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:58:58 502,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:01 502,23 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:05 501,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:08 501,54 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:11 500,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:14 500,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:17 499,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:59:20 499,82 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:23 499,65 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:26 499,64 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:30 499,28 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:33 499,27 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:37 498,14 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:41 498,13 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:45 496,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:48 496,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:51 496,28 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:54 496,27 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 14:59:57 496,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:00 495,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:03 495,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:00:06 495,25 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:09 494,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:12 494,25 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:16 493,72 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:21 493,71 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:24 492,88 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:27 492,87 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:30 491,76 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:33 491,75 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:36 491,23 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:39 491,22 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:42 490,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:46 490,25 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:49 489,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:00:53 489,54 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:00:57 489,12 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:00 489,11 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:01:03 487,93 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:06 487,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:01:09 486,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:12 486,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:01:15 486,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:18 486,25 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:01:23 485,62 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:27 485,61 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:01:31 485,27 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:35 485,26 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:01:40 484,65 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:01:43 484,64 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:01:46 483,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:50 483,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:01:53 482,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:58 482,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:01 482,19 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:05 482,18 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:08 480,93 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:12 480,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:15 480,12 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:18 480,11 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:22 479,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:25 479,82 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:29 479,47 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:02:32 479,46 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:35 478,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:38 478,47 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:41 477,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:45 477,47 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:48 476,45 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:52 476,44 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:02:56 475,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:59 475,79 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:03 474,70 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:06 474,69 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:09 473,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:12 473,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:16 473,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:03:19 473,47 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:22 472,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:26 472,49 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:29 471,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:32 471,41 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:35 470,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:38 470,90 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:42 469,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:45 469,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:48 468,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:51 468,85 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:03:56 468,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:00 468,25 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:04:05 467,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:04:09 467,72 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:04:13 467,15 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:15 309,15 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:16 379,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

0005 - BEBEDOURO INDUST. AÇO INOX CAPACIDADE PARA 50 LTS C/ 02 TORNEIRAS
Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA 50 LTS C/ 02 TORNEIRAS, COLUNA C/
FILTRO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:27:52 3.631,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

16/06/2021 - 18:15:30 3.631,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 10:52:40 3.631,67 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:10:46 3.631,67 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:39:40 3.631,66 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:47:16 3.620,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:47:20 3.619,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:50:26 3.619,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:50:29 3.618,44 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:02 3.618,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:51:05 3.616,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:55 3.615,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:52:00 3.614,36 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:50 3.600,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:52:53 3.599,17 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 às 11:08:05.
Página 54 de 276

18/06/2021 - 14:52:59 3.599,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:53:05 3.590,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:08 3.588,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:37 3.580,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:53:40 3.578,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:44 3.578,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:53:47 3.577,70 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:19 3.577,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:54:22 3.576,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:26 3.570,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:54:29 3.569,72 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:51 3.560,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:54:54 3.559,01 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:37 1.880,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:55:50

18/06/2021 - 14:56:09 3.100,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:56:24 2.063,39 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:35 3.400,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0006 - BEBEDOURO INDUST. EM AÇO INOX COM CAPACIDADE P/ 200 LITROS CONTENDO 4 TRONEIRAS
Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM CAPACIDADE P/ 200 LITROS CONTENDO 4 TRONEIRAS
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:16:08 2.294,24 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0007 - CADEIRA EXECUTIVA ALTA COM COSTURA GOMADA E BRAÇO DIGITADOR
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:28:41 739,18 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:20:20 739,18 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56
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16/06/2021 - 18:16:51 739,18 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:14:11 739,00 (proposta) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 10:11:03 739,18 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:15:15 739,18 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 14:40:40 738,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:43:23 737,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:45:35 736,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:46:44 735,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:47:23 730,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:47:43 729,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:50:23 728,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:50:30 727,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 14:51:00 726,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:51:12 725,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:51:59 724,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:52:25 723,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:52:33 722,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:53:05 715,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:53:10 714,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:53:23 712,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:53:28 713,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:34 711,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:45 700,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:53:55 695,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:54:00 694,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 14:54:34 693,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:54:51 690,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 14:59:35 438,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:02:25 600,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

0008 - CADEIRA EXECUTIVA COSTURA GOMADA EM S COM ENCOSTO E BRAÇO CORSA INTERLOCUTOR
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:29:37 640,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

16/06/2021 - 18:17:29 640,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:14:41 640,00 (proposta) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 10:11:16 640,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:16:02 640,00 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 14:47:28 639,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:47:54 638,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:50:35 637,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:51:23 635,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:52:02 634,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 14:52:38 633,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:53:14 632,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:53:44 631,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:53:51 630,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:04 629,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:54:27 628,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:57:28 627,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:30 625,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:59:07 624,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:59:17 623,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:35 622,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:01:05 620,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:36 619,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:02:08 305,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:02:40 550,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:24 450,00 (lance oculto) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

0009 - CADEIRA EXECUTIVA EM V COM ENCOSTO E BRAÇO DIGITADOR
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Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:31:21 831,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

16/06/2021 - 18:17:56 831,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:15:14 831,00 (proposta) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 10:11:34 831,67 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:17:12 831,67 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 14:47:32 830,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:48:05 829,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:50:39 828,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:51:31 827,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:52:05 826,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:52:42 825,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:53:15 820,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:53:21 819,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:53:48 818,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:53:56 800,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:54:01 817,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:08 799,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:55:06 798,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 14:59:04 797,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 15:00:46 796,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:04:48 370,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:06:40 560,00 (lance oculto) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

0010 - CADEIRA LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:32:06 595,34 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

16/06/2021 - 18:18:32 595,34 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:11:46 595,34 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:18:26 595,34 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 14:47:37 595,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 14:54:16 590,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:36 500,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

0011 - CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 3 LUGARES
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:32:52 468,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

16/06/2021 - 18:19:05 468,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:12:02 468,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:19:14 468,00 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 14:58:59 467,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:10:25 410,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

0012 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ENTRADA USB CAPACIDADE DE 3.000 WTS VOLTAGEM AUTOMATICA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 09:54:00 3.700,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

16/06/2021 - 18:19:37 3.766,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:03:04 3.766,33 (proposta) 22.172.252/0001-30 - BOHRER
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
EIRELI-ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital; 23/06/2021 13:13:16
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17/06/2021 - 17:06:49 3.766,33 (proposta) 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

18/06/2021 - 14:55:20 3.699,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:35 3.695,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:56:46 3.690,00 22.172.252/0001-30 - BOHRER
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
EIRELI-ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital; 23/06/2021 13:13:16

18/06/2021 - 14:57:23 3.685,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:57:59 3.682,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:19 3.680,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:01:27 3.650,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:13 3.645,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:03:03 3.640,00 22.172.252/0001-30 - BOHRER
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
EIRELI-ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital; 23/06/2021 13:13:16

18/06/2021 - 15:04:03 3.635,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:09:19 2.740,00 (lance oculto) 22.172.252/0001-30 - BOHRER
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
EIRELI-ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital; 23/06/2021 13:13:16

18/06/2021 - 15:09:34 3.400,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0013 - CAMARA FOTOGRAFICA FULL FRAME FILMA 4K RESOLUÇÃO NO MINIMO 30.4MP
Especificação: CAMARA FOTOGRAFICA DSLR FULL FRAME, FILMA 4K QUALIDADE (4096 X 2160PIXLS), RESOLUÇÃO NO
MINIMO 30.4MP COM NO MINIMO 61 PONTOS DE FOCO, WI-FI INTEGRADO, NFC E GPS, MONITOR LCD TOUCH 3.2, COM
ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO PARA RETORNO DE AUDIO, ENTRADA PARA 2 CARTÃO DE MEMORIA CF E SD, DUAL
PIX RAM, DIG!C6+ ENTRADA HDMI, EF LENTES, VELOCIDADE ULTRA RAPIDO DESEMPENHO MINIMO 7 FOTOS POR
SEGUNDOS, 1 LENTE 8-15MM F/4L, 1 LENTE 24-70MM F/2.8L II, 1 LENTE 70-200MM F/2.8L IS III.
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:20:22 29.202,35 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:35:46 29.202,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0014 - CAMARA PROFISSIONAL QUE FILMA EM 4K 60FPS, 5K 30FPS COM SENSOR DE 20MP
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Especificação: CAMARA PROFISSIONAL QUE FILMA EM 4K 60FPS, 5K 30FPS COM SENSOR DE 20MP COM LENTE
REMOVIVEL COM ESTABILIZAÇÃO (SIM), WI-FI (SIM) RESISTENCIA 10 METROS DE PROFUNDIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:21:00 12.333,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0015 - CARTÃO DE MEMORIA SD 32 GB CLASSE 10 U3 170 MB/S
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:00:16 85,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

16/06/2021 - 18:22:30 88,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:10 84,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:28 83,50 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:01:57 82,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:19 81,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:09:47 75,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0016 - CARTÃO DE MEMORIA SD 64 GB CLASSE 10 U3 170 MB/S
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:01:45 125,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

16/06/2021 - 18:22:36 126,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:18 124,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:43 123,50 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:02:04 122,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:23 121,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:05:51 118,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0017 - CENTRAL DE AR 12 BTUS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:33:57 2.631,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

14/06/2021 - 17:15:30 2.600,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

15/06/2021 - 08:27:04 2.631,67 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:23:15 2.631,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido
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17/06/2021 - 10:34:23 2.631,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 10:53:03 2.631,67 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 16:22:00 2.631,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

17/06/2021 - 17:33:00 2.631,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 10:12:16 2.631,67 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:16

18/06/2021 - 13:22:27 2.631,67 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:48:56 2.599,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:50:09 2.595,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:50:13 2.594,13 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:50:42 2.590,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:50:45 2.589,75 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:50:57 2.585,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:51:01 2.584,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:29 2.500,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:51:34 2.499,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:42 2.495,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:51:45 2.494,61 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:03 2.450,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:07 2.449,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:52:25 2.250,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:30 2.249,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:46 2.149,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:53 2.147,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:59 2.100,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:53:02 2.099,31 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:11 2.050,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:53:14 2.049,01 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:25 2.000,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:53:28 1.999,57 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:47 1.973,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:53:51 1.972,12 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:43 1.971,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:54:46 1.970,07 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:00 1.969,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:55:04 1.968,57 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:25 1.968,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:55:29 1.966,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:04 1.966,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:56:07 1.965,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:56:50 1.964,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:56:53 1.962,85 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:05 2.300,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:57:31 1.962,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:57:34 1.961,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:51 1.960,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:16

18/06/2021 - 14:59:55 1.959,46 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:21 1.950,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:16

18/06/2021 - 15:01:24 1.949,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:38 1.949,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:16

18/06/2021 - 15:02:41 1.948,29 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:49 1.945,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:02:52 1.943,92 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:28 1.940,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:03:31 1.939,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:57 1.939,25 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:00 1.938,16 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:05 1.938,15 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:08 1.937,61 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:04:13 1.937,60 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:17 1.936,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:20 1.930,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:04:23 1.929,78 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:26 1.929,77 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:33 1.929,02 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:36 1.929,01 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:39 1.927,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:42 1.927,90 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:46 1.927,27 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:50 1.927,26 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:53 1.926,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:57 1.926,63 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:01 1.925,57 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:05:36 1.679,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:05:47 1.650,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:16

18/06/2021 - 15:06:00 1.800,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:06:05 1.562,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:06 1.888,31 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:35 1.880,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

0018 - CENTRAL DE AR 12 BTUS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:34:09 2.631,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

14/06/2021 - 17:15:32 2.600,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

15/06/2021 - 08:28:55 2.631,67 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:23:42 2.631,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 10:34:40 2.631,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 10:53:08 2.631,67 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 16:22:40 2.631,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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17/06/2021 - 17:33:36 2.631,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 10:12:27 2.631,67 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:51

18/06/2021 - 13:21:55 2.631,67 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:48:56 2.599,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:50:12 2.595,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:50:17 2.594,11 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:50:45 2.590,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:50:50 2.589,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:06 2.585,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:51:12 2.584,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:37 2.500,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:51:40 2.499,05 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:09 2.450,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:13 2.448,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:30 2.250,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:33 2.248,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:41 2.440,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:52:53 2.149,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:56 2.148,16 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:05 2.100,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26
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18/06/2021 - 14:53:08 2.099,76 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:18 2.050,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:53:21 2.049,54 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:31 2.000,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:53:35 1.999,12 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:53 1.973,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:53:56 1.972,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:01 1.998,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:54:18 1.970,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:54:21 1.969,63 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:50 1.971,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:55:06 1.969,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:55:09 1.967,96 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:14 1.968,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:55:55 1.965,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:55:58 1.964,29 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:21 1.964,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:56:24 1.963,29 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:01 1.963,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:57:05 1.961,93 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:10 2.300,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:57:41 1.961,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:57:45 1.959,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:59:55 1.958,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:51

18/06/2021 - 14:59:58 1.957,74 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:13 1.957,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:51

18/06/2021 - 15:01:17 1.956,10 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:43 1.956,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:51

18/06/2021 - 15:02:48 1.955,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:56 1.950,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:03:00 1.948,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:34 1.940,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:03:37 1.939,29 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:57 1.939,28 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:00 1.938,54 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:05 1.938,53 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:08 1.937,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:13 1.937,54 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:17 1.937,23 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:04:21 1.937,22 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:24 1.936,90 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:27 1.930,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:04:30 1.929,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:33 1.929,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:36 1.929,80 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:39 1.929,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:42 1.929,59 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:46 1.929,13 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:50 1.929,12 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:53 1.928,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:57 1.928,41 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:01 1.928,18 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:05 1.928,17 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:05:08 1.927,23 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:12 1.927,22 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:15 1.926,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:18 1.926,68 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:21 1.925,52 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:25 1.925,51 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:29 1.924,54 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:33 1.924,53 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:37 1.923,63 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:40 1.923,62 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:43 1.924,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:05:43 1.923,17 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:47 1.923,16 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:50 1.922,09 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:53 1.922,08 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:05:58 1.921,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:03 1.921,90 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:06 1.920,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:09 1.920,70 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:12 1.920,01 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:15 1.920,00 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:19 1.919,23 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:22 1.919,22 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:27 1.918,62 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:30 1.918,61 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:33 1.917,70 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:36 1.917,69 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:39 1.916,65 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:42 1.916,64 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:46 1.916,01 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:06:49 1.916,00 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:53 1.915,31 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:56 1.915,30 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:00 1.914,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:03 1.914,23 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:06 1.910,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:07:09 1.909,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:12 1.908,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:15 1.908,90 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:19 1.907,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:41 1.679,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:07:44 1.650,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:57:51

18/06/2021 - 15:08:06 1.800,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:08:25 1.888,31 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:08:26 1.562,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:08:53 1.880,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

0019 - CENTRAL DE AR 18000 BTUS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:07:26 3.550,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:35:23 3.596,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:30:21 3.596,00 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:24:09 3.596,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 10:34:59 3.596,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 10:53:18 3.596,00 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 16:23:31 3.596,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

17/06/2021 - 17:34:05 3.596,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 10:12:40 3.596,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:46

18/06/2021 - 13:21:33 3.596,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:48:55 3.549,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:51:18 3.440,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:51:21 3.439,01 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:53 3.239,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:00 3.237,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:15 3.100,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:20 3.099,70 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:37 3.000,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:52:40 2.999,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:52 2.998,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:53:56 2.997,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:04 2.750,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:54:36 2.740,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:57:17 2.720,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:57:22 3.200,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 14:57:53 2.715,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:00:05 2.700,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:46

18/06/2021 - 15:00:35 2.699,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:01:40 2.695,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:46

18/06/2021 - 15:02:54 2.690,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26
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18/06/2021 - 15:03:04 2.680,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:03:28 2.675,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:03:42 2.670,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:03:55 2.669,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:03:59 2.668,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:34 2.660,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:04:38 2.659,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:44 2.650,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:06:47 2.649,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:04 2.639,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:07:08 2.638,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:07:13 2.538,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:46

18/06/2021 - 15:07:16 2.537,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:59 2.489,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:08:13 2.460,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:46

18/06/2021 - 15:08:37 2.269,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:08:59 2.535,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:09:24 2.505,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

0020 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:09:50 5.750,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:36:12 5.809,27 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:31:38 5.809,27 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 10:35:24 5.809,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 10:53:30 5.809,27 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:09:20 5.809,27 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido
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17/06/2021 - 16:24:14 5.809,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

17/06/2021 - 17:34:31 5.809,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

17/06/2021 - 17:48:34 5.809,27 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:12:53 5.809,27 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:59

18/06/2021 - 14:48:56 5.749,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:51:28 5.740,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:51:31 5.739,61 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:52:23 5.739,65 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:52:51 5.730,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:52:55 5.729,44 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:53:29 5.720,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:53:33 5.718,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:11 5.710,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:54:15 5.709,23 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:26 5.705,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:54:29 5.703,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:54:43 5.700,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:54:46 5.698,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:03 5.695,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:55:06 5.694,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:32 5.650,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:55:35 5.649,33 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:55:47 5.645,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:55:51 5.644,28 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:56:30 5.640,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:56:34 5.638,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:57:15 5.639,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:58:05 5.638,98 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:58:09 5.638,45 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:58:41 5.630,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:58:44 5.629,74 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:01 5.629,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:59:05 5.628,57 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:25 5.628,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:59:28 5.627,27 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:56 5.627,25 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:59:59 5.626,10 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:10 5.626,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:00:13 5.625,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:18 5.600,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:59

18/06/2021 - 15:00:21 5.599,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:44 5.590,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:00:47 5.589,06 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:53 5.580,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:00:57 5.579,58 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:13 5.579,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:01:17 5.578,54 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:45 5.575,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:59

18/06/2021 - 15:01:50 5.574,74 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:55 5.578,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:02:04 5.574,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:02:08 5.572,90 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:19 5.570,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:02:22 5.568,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:30 5.550,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:02:33 5.549,02 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:48 5.530,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:02:51 5.529,21 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:55 5.529,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:59

18/06/2021 - 15:03:00 5.528,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:03 5.520,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 15:03:07 5.519,68 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:10 5.519,90 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:03:13 5.515,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:03:16 5.514,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:37 5.514,25 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:03:40 5.514,03 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:48 5.514,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:03:56 5.513,05 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:59 5.513,04 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:02 5.511,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:05 5.500,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:04:08 5.499,04 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:12 5.499,03 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:04:15 5.498,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:18 5.498,85 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:21 5.498,84 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:04:24 5.498,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:27 5.498,59 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:04:30 5.498,58 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:33 5.498,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:36 5.498,29 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:39 5.497,85 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:42 5.497,84 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:42 5.490,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:04:45 5.489,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:48 5.497,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:04:49 5.489,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:04:49 5.489,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:04:53 5.489,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:54 5.489,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:04:55 5.489,95 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:56 5.489,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:04:58 5.489,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:59 5.489,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:04:59 5.489,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:04:59 5.450,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:05:02 5.449,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:05:05 5.449,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:08 5.448,75 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:12 5.448,74 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:12 5.448,74 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:05:15 5.448,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:18 5.448,38 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:21 5.447,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:24 5.447,49 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:05:27 5.446,75 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:30 5.446,74 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:33 5.445,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:36 5.445,79 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:05:39 5.445,78 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:42 5.445,77 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:05:45 5.445,76 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:05:48 5.445,75 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:05:51 5.445,12 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:05:54 5.445,11 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:05:57 5.445,70 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:05:58 5.445,10 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:01 5.445,09 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:06:05 5.444,21 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:08 5.444,20 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:06:11 5.443,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:14 5.440,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:06:17 5.439,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:06:21 5.439,36 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:24 5.439,35 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:06:27 5.439,34 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:30 5.438,58 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:06:30 5.439,33 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:06:34 5.439,32 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:34 5.439,31 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:06:35 5.439,30 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:38 5.439,29 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:06:39 5.439,28 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:40 5.400,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:06:43 5.399,22 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:46 5.399,21 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:06:49 5.399,20 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:53 5.398,78 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:06:56 5.398,77 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:06:59 5.398,76 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:07:03 5.398,03 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:06 5.398,02 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:09 5.398,01 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:07:12 5.397,63 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:15 5.397,62 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:18 5.390,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:59

18/06/2021 - 15:07:21 5.389,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:07:25 5.389,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:28 5.389,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:31 5.389,79 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:07:34 5.389,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:07:37 5.389,25 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:40 5.389,24 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:07:43 5.388,22 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:46 5.388,21 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:07:49 5.388,20 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:07:52 5.388,19 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:07:55 5.387,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:58 5.387,72 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:08:01 5.387,20 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:04 5.387,19 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:08:07 5.386,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:10 5.386,72 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:08:13 5.385,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:08:16 5.385,49 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:08:19 5.385,48 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:08:22 5.385,47 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:08:25 5.385,46 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:08:28 5.385,45 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:08:31 5.385,44 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:08:34 5.384,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:37 5.384,58 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:08:40 5.384,34 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:43 5.350,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:08:46 5.349,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:08:49 5.349,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:08:52 5.380,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:08:53 5.349,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:08:56 5.348,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:09:12 3.120,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:58:59

18/06/2021 - 15:09:34 4.500,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:09:37 3.139,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:09:45 5.200,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:09:58 4.284,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:09:59 2.996,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:10:00 3.600,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:10:02 3.567,74 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:10:58 3.999,90 (lance oculto) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

0021 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS
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Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:11:35 6.450,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:37:13 6.498,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:36

15/06/2021 - 08:33:22 6.498,00 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 10:35:51 6.498,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 10:53:48 6.498,00 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:09:49 6.498,00 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item
12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e
quatro) meses no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:26:37

17/06/2021 - 16:26:31 6.498,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

17/06/2021 - 17:35:20 6.498,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

17/06/2021 - 17:48:55 6.498,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:13:54 6.498,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:15

18/06/2021 - 13:20:29 6.498,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:58:07 6.449,76 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:06 6.440,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item
12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e
quatro) meses no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:26:37
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18/06/2021 - 14:59:09 6.439,45 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:18 6.439,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:59:22 6.438,02 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:04 6.438,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:00:07 6.437,06 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:00:50 6.437,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:00:53 6.436,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:32 6.436,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:01:36 6.435,18 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:31 6.435,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item
12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e
quatro) meses no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:26:37

18/06/2021 - 15:02:35 6.434,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:41 6.430,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:36

18/06/2021 - 15:02:44 6.428,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:54 6.420,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:36

18/06/2021 - 15:03:00 6.419,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:04 6.400,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:03:07 6.399,03 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:42 6.395,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:05:47 6.394,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:16 6.390,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56
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18/06/2021 - 15:06:19 6.389,65 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:49 6.385,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:07:55 6.384,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:37 6.383,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:08:40 6.382,78 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:09:25 6.380,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:15

18/06/2021 - 15:09:28 6.379,65 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:10:13 6.370,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:36

18/06/2021 - 15:10:17 6.369,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:10:51 6.365,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:10:54 6.364,21 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:11:09 6.360,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:15

18/06/2021 - 15:11:12 6.359,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:11:48 6.350,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:11:52 6.349,18 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 às 11:08:05.
Página 94 de 276

18/06/2021 - 15:12:01 6.345,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:12:05 6.344,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:31 6.340,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:12:42 6.300,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:36

18/06/2021 - 15:13:09 6.299,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:13 6.299,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:16 6.299,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:20 6.299,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:23 6.299,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:26 6.250,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26
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18/06/2021 - 15:13:29 6.290,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:13:29 6.249,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:32 6.249,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:35 6.249,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:38 6.249,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:41 6.249,95 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:45 6.249,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:48 6.249,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:51 6.249,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 às 11:08:05.
Página 96 de 276

18/06/2021 - 15:13:54 6.249,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:57 6.240,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:15

18/06/2021 - 15:14:00 6.239,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:03 6.239,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:06 6.239,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:09 6.239,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:12 6.239,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:15 6.239,94 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:18 6.239,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:21 6.239,92 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:14:24 6.239,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:27 6.239,90 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:30 6.239,89 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:33 6.239,88 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:36 6.239,87 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:39 6.239,86 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:43 6.239,85 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:47 6.239,84 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:50 6.239,83 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:14:52 6.239,82 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:55 6.239,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:58 6.239,80 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:01 6.239,79 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:03 6.239,78 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:07 6.239,77 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:10 6.200,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:36

18/06/2021 - 15:15:13 6.199,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:17 6.199,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:15:20 6.199,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:23 6.199,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:26 6.199,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:30 6.199,94 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:33 6.199,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:36 6.199,92 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:39 6.199,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:43 6.199,90 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:46 6.199,89 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:15:49 6.199,88 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:52 6.199,87 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:57 6.199,86 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:00 6.199,85 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:04 6.199,84 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:07 6.199,83 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:11 6.199,82 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:14 6.199,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:17 6.199,80 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:16:20 6.185,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:16:23 6.184,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:27 6.184,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:30 6.184,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:30 6.100,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:36

18/06/2021 - 15:16:33 6.099,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:36 6.099,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:39 6.099,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:43 6.099,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:46 6.099,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:16:49 6.099,94 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:52 6.099,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:56 6.099,92 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:59 6.099,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:02 6.099,90 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:05 6.099,89 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:08 6.099,88 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:11 6.099,87 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:14 6.099,86 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:17:18 6.099,85 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:21 6.099,84 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:24 6.099,83 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:29 6.099,82 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:33 6.099,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:36 6.099,80 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:39 6.099,79 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:42 6.099,78 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:45 6.099,77 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:17:49 6.099,76 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:53 6.099,75 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:56 6.099,74 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:59 6.099,73 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:18:03 6.099,72 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:06 6.099,71 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:18:09 6.099,70 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:12 6.099,69 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:18:15 6.099,68 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:18:40 5.000,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:36

18/06/2021 - 15:18:43 5.170,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:18:44 4.199,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:19:01 5.200,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:19:04 6.000,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:19:18 4.225,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:20 4.999,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:19:29 4.015,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:15

18/06/2021 - 15:21:16 3.700,00 (lance oculto) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item
12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e
quatro) meses no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:26:37

18/06/2021 - 16:46:32 3.695,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item
12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e
quatro) meses no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:26:37

23/06/2021 - 16:18:52 5.890,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

0022 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS
Data Valor CNPJ Situação
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11/06/2021 - 10:37:32 6.498,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:52

15/06/2021 - 08:25:31 6.450,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

15/06/2021 - 08:34:10 6.498,00 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 10:36:17 6.498,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 10:53:55 6.498,00 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:10:15 6.498,00 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:01

17/06/2021 - 16:27:31 6.498,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

17/06/2021 - 17:35:45 6.498,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

17/06/2021 - 17:49:01 6.498,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:13:48 6.498,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:28

18/06/2021 - 13:20:47 6.498,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:58:07 6.449,68 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:10 6.440,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:01

18/06/2021 - 14:59:13 6.439,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:00:59 6.439,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:01:02 6.437,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:38 6.435,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:01

18/06/2021 - 15:02:41 6.434,61 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:12 6.400,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:03:16 6.398,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:05:51 6.395,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:05:54 6.394,03 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:25 6.390,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:06:30 6.389,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:07:55 6.385,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:07:58 6.384,76 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:44 6.383,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:08:48 6.382,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:09:29 6.380,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:28

18/06/2021 - 15:09:32 6.379,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:10:18 6.370,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:52

18/06/2021 - 15:10:22 6.369,47 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:10:59 6.365,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:11:02 6.363,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:11:16 6.360,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:28

18/06/2021 - 15:11:19 6.359,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:11:54 6.350,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:11:57 6.348,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:07 6.345,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:12:11 6.344,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:37 6.340,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:13:10 6.339,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 às 11:08:05.
Página 109 de 276

18/06/2021 - 15:13:13 6.339,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:16 6.339,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:20 6.339,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:23 6.339,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:26 6.335,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:28

18/06/2021 - 15:13:29 6.334,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:32 6.334,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:35 6.334,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:38 6.334,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:41 6.334,95 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:13:45 6.334,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:48 6.334,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:51 6.334,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:13:54 6.334,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:59 6.334,90 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:02 6.334,89 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:06 6.334,88 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:09 6.334,87 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:12 6.334,86 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:14:15 6.334,85 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:18 6.334,84 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:21 6.334,83 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:24 6.300,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:14:27 6.299,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:30 6.299,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:33 6.299,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:36 6.299,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:39 6.299,95 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:14:43 6.299,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:47 6.299,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:50 6.299,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:14:53 6.299,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:57 6.299,90 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:01 6.299,89 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:04 6.299,88 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:07 6.299,87 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:10 6.299,86 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 às 11:08:05.
Página 113 de 276

18/06/2021 - 15:15:13 6.299,85 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:16 6.200,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:52

18/06/2021 - 15:15:19 6.199,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:22 6.199,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:25 6.199,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:28 6.199,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:31 6.199,95 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:34 6.199,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:38 6.199,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:15:42 6.199,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:46 6.199,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:49 6.199,90 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:52 6.199,89 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:55 6.199,88 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:15:58 6.199,87 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:02 6.199,86 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:05 6.199,85 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:08 6.199,84 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:16:11 6.199,83 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:14 6.199,82 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:17 6.199,81 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:21 6.199,80 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:25 6.199,79 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:28 6.199,78 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:31 6.199,77 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:34 6.180,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:16:37 6.179,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:16:41 6.179,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:44 6.179,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:48 6.179,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:51 6.179,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:16:54 6.179,94 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:58 6.179,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:01 6.179,92 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:05 6.179,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:09 6.179,90 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:17:12 6.179,89 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:16 6.179,88 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:19 6.179,87 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:23 6.179,86 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:27 6.179,85 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:31 6.179,84 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:34 6.179,83 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:38 6.179,82 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:42 6.179,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:17:45 6.150,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:52

18/06/2021 - 15:17:48 6.149,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:51 6.149,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:55 6.149,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:17:59 6.149,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:03 6.149,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:18:06 6.149,94 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:09 6.149,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:18:12 6.149,92 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:18:15 6.149,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:18:19 6.149,90 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:22 6.149,89 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:18:27 6.149,88 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:30 6.100,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:52

18/06/2021 - 15:18:34 6.099,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:37 6.099,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:18:41 6.099,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:45 6.099,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:18:49 6.099,95 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:52 6.000,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:52

18/06/2021 - 15:18:55 5.999,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:58 5.999,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:19:01 5.999,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:05 5.999,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:19:08 5.999,95 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:11 5.999,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:19:14 5.999,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:19:18 5.999,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:19:22 5.999,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:26 5.999,90 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:19:48 4.015,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 15:59:28

18/06/2021 - 15:19:54 4.199,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:20:06 5.170,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:20:11 5.200,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:20:33 4.225,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:33 4.999,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:20:42 5.000,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:18:52
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18/06/2021 - 15:20:58 5.890,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:23:44 3.695,00 (lance oculto) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:01

0023 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:14:41 8.000,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:39:05 8.055,73 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:35:26 8.055,73 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 10:36:44 8.055,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 10:54:04 8.055,73 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:10:43 8.055,73 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

17/06/2021 - 17:36:18 8.055,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

17/06/2021 - 17:49:18 8.055,73 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:13:56 8.055,73 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 13:19:48 8.055,73 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:58:07 7.999,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:15 7.998,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:59:18 7.997,34 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:42 7.997,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:02:48 7.996,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:39 7.950,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26
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18/06/2021 - 15:03:42 7.949,17 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:06:07 7.940,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:06:10 7.938,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:04 7.937,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:08:07 7.936,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:18 8.001,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:08:53 7.934,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:08:56 7.933,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:09:36 7.930,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:09:39 7.929,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:11:21 7.920,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:11:24 7.919,15 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:03 7.900,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:12:08 7.899,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:22 7.895,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:12:25 7.893,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:12:45 7.890,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:12:49 7.889,70 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:08 7.880,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:13:11 7.879,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:14 7.878,88 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:17 7.878,87 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:27 7.878,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:30 7.878,49 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:51 7.877,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:54 7.877,86 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:57 7.877,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:00 7.877,59 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:03 7.876,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:06 7.876,86 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:09 7.876,21 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:14:13 7.876,20 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:17 7.874,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:21 7.874,94 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:24 7.874,22 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:27 7.874,21 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:30 7.873,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:33 7.873,78 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:37 7.872,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:40 7.872,72 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:43 7.872,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:47 7.872,48 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:50 7.872,07 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:53 7.872,06 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:56 7.871,76 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:15:00 7.871,75 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:03 7.871,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:06 7.871,47 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:09 7.870,46 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:12 7.870,45 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:15 7.869,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:19 7.869,68 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:22 7.869,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:25 7.869,38 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:28 7.869,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:15:31 7.868,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:34 7.868,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:38 7.868,25 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:42 7.868,02 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:15:45 7.868,01 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:48 7.867,43 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:52 7.867,42 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:55 7.589,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:15:58 7.588,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:02 7.588,38 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:06 7.588,37 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:10 7.587,72 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:14 7.587,71 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:18 7.587,46 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:21 7.587,45 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:24 7.586,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:28 7.586,86 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:31 7.585,85 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:16:35 7.585,84 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:39 7.584,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:42 7.584,94 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:45 7.584,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:48 7.584,38 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:51 7.584,12 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:54 7.584,11 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:57 7.583,14 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:00 7.583,13 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:03 7.582,17 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:06 7.582,16 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:09 7.581,17 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:13 7.581,16 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:16 7.580,03 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:17:19 7.580,02 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:22 7.578,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:26 7.578,80 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:29 7.577,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:33 7.577,81 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:36 7.577,21 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:39 7.577,20 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:42 7.576,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:45 7.576,47 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:48 7.576,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:51 7.576,23 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:54 7.575,96 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:57 7.575,95 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:00 7.574,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:18:03 7.574,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:06 7.573,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:09 7.573,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:12 7.573,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:15 7.573,23 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:19 7.572,58 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:22 7.572,57 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:27 7.571,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:30 7.571,82 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:33 7.570,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:37 7.570,82 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:40 7.570,14 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:43 7.570,13 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:46 7.569,31 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:18:49 7.569,30 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:53 7.568,08 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:57 7.568,07 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:00 7.567,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:03 7.567,29 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:07 7.566,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:11 7.566,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:14 7.566,63 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:18 7.566,62 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:21 7.566,27 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:25 7.566,26 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:29 7.566,07 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:32 7.566,06 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:35 7.565,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:19:38 7.565,59 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:43 7.565,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:47 7.565,41 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:51 7.564,29 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:54 7.564,28 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:57 7.564,01 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:00 7.564,00 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:04 7.562,92 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:07 7.562,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:12 7.562,44 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:15 7.562,43 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:18 7.561,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:22 7.561,41 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:25 7.560,83 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:20:28 7.560,82 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:32 7.560,25 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:35 7.560,24 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:39 7.559,43 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:44 7.559,42 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:46 7.558,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:50 7.558,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:53 7.557,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:57 7.557,70 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:02 7.557,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:06 7.556,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:10 7.556,69 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:13 7.556,68 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:17 7.555,46 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:21:21 7.555,45 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:24 7.554,61 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:28 7.554,60 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:32 7.553,44 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:38 7.553,43 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:42 7.552,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:45 7.552,58 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:49 7.552,23 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:52 7.552,22 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:58 7.551,06 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:22:01 7.551,05 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:22:05 7.549,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:22:08 7.549,86 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:22:11 7.549,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:22:14 7.549,38 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:22:19 7.548,45 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:22:24 7.548,44 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:22:27 7.547,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:22:30 7.547,48 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:22:34 7.546,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:22:37 7.546,39 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:22:59 6.800,00 (lance oculto) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:23:11 6.937,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:23:25 6.900,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:23:39 5.570,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:23:39 6.696,03 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:23:43 6.500,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:24:33 7.300,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:27:02 6.900,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

23/06/2021 - 10:47:18 6.420,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

0024 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:15:32 8.000,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:39:18 8.055,73 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:36:18 8.055,73 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 10:37:03 8.055,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 11:20:57 8.055,73 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:10:56 8.055,73 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

17/06/2021 - 17:37:13 8.055,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

17/06/2021 - 17:49:27 8.055,73 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:14:08 8.055,73 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 13:19:16 8.055,73 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:58:07 7.999,37 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:59:19 7.998,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 14:59:22 7.997,23 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:02:18 7.996,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:02:22 7.994,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:02:52 7.994,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:02:55 7.992,88 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:47 7.950,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:03:56 7.949,16 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:08:24 8.001,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:09:16 7.940,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:09:19 7.939,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:09:40 7.930,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:09:43 7.929,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:11:25 7.920,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:11:28 7.919,10 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:11:45 7.915,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:11:48 7.914,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:11 7.900,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:12:14 7.899,66 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:57 7.890,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:13:00 7.888,92 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:13:10 7.888,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:13 7.888,19 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:17 7.888,18 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:27 7.887,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:30 7.887,50 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:51 7.886,72 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:55 7.886,71 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:58 7.885,47 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:02 7.885,46 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:05 7.884,58 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:08 7.884,57 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:11 7.884,38 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:15 7.884,37 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:18 7.883,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:14:21 7.883,25 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:24 7.882,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:27 7.882,50 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:30 7.881,54 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:34 7.881,53 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:37 7.881,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:40 7.881,29 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:43 7.880,68 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:47 7.880,67 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:50 7.880,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:53 7.880,38 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:56 7.879,48 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:59 7.879,47 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:02 7.878,57 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:15:05 7.878,56 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:08 7.877,41 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:12 7.877,40 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:15 7.876,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:48 6.937,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:16:01 6.900,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:16:15 7.199,00 (lance oculto) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:16:19 5.570,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:19 6.696,03 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:17 7.000,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:18:04 6.900,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:18:06 6.420,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

0025 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:17:01 2.400,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 10:41:38 2.411,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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16/06/2021 - 16:37:52 2.411,00 (proposta) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

17/06/2021 - 10:37:22 2.411,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

17/06/2021 - 10:54:12 2.411,67 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:11:21 2.411,67 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:19

17/06/2021 - 17:37:40 2.411,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

17/06/2021 - 17:49:22 2.411,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:14:20 2.411,67 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 13:18:43 2.411,67 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:58:07 2.399,78 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 14:58:11 2.410,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 14:59:28 2.399,75 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:19

18/06/2021 - 14:59:31 2.398,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 14:59:35 2.399,77 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:01:49 2.394,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:01:53 2.399,74 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:01:53 2.392,88 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:01:57 2.398,50 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:02:29 2.300,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:02:32 2.393,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:02:32 2.299,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:02:36 2.392,87 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:02:58 2.299,75 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:19

18/06/2021 - 15:03:01 2.298,62 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:04 2.299,79 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:03:16 2.290,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:19 2.289,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:03:22 2.298,61 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:09:47 2.280,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:09:50 2.289,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:09:50 2.278,85 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:09:53 2.289,39 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:10:08 2.270,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:10:11 2.269,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:10:14 2.278,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:11:29 2.268,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:11:32 2.267,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:11:36 2.269,34 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:12:19 2.250,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:12:22 2.249,63 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:25 2.267,79 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:12:51 2.249,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 15:12:54 2.249,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:12:55 2.248,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:12:59 2.249,62 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:13:10 2.248,39 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:13 2.248,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:13:13 2.247,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:16 2.240,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:13:19 2.248,38 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:13:19 2.238,90 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:13:22 2.247,79 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:13:23 2.238,89 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:27 2.239,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:13:27 2.238,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:30 2.238,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:13:31 2.238,29 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:43 2.235,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:13:46 2.238,28 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:13:47 2.234,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:51 2.234,75 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:13:54 2.234,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:13:55 2.234,74 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:13:58 2.234,32 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:01 2.234,73 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:14:02 2.234,31 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:05 2.234,07 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:08 2.234,06 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:10 2.234,30 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:14:11 2.232,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:15 2.232,80 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:18 2.231,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:21 2.231,81 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:24 2.232,79 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:14:24 2.230,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:27 2.230,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:30 2.230,13 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:33 2.230,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:14:33 2.230,12 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:37 2.229,02 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:14:40 2.230,11 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:14:40 2.229,01 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:43 2.228,13 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:47 2.229,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:14:47 2.228,12 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:50 2.226,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:14:53 2.228,11 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:14:53 2.226,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:14:56 2.200,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 15:14:59 2.226,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:14:59 2.199,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:02 2.199,70 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:05 2.199,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:15:06 2.198,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:09 2.198,88 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:12 2.199,69 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:15:12 2.198,12 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:15 2.198,11 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:18 2.197,58 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:15:22 2.197,57 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:25 2.198,10 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:15:26 2.197,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:30 2.197,56 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:15:31 2.197,34 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:34 2.196,62 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:37 2.197,33 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:15:38 2.196,61 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:42 2.195,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:15:45 2.196,60 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:15:46 2.195,98 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:49 2.195,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:52 2.195,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:15:52 2.195,78 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:15:55 2.195,58 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:15:58 2.195,57 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:01 2.195,77 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:16:02 2.194,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:06 2.194,80 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:16:09 2.195,56 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:16:09 2.194,03 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:12 2.194,79 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:16:12 2.194,02 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:16 2.193,74 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:19 2.194,01 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:16:19 2.193,73 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:22 2.193,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:25 2.193,41 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:16:28 2.193,72 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:16:28 2.192,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:31 2.193,40 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:16:31 2.192,54 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:35 2.191,45 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:38 2.191,44 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:41 2.192,53 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:16:42 2.191,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:45 2.191,43 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:16:45 2.191,23 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:48 2.191,03 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:51 2.191,22 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:16:52 2.191,02 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:16:56 2.190,66 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:16:59 2.191,01 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:17:00 2.190,65 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:03 2.190,31 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:06 2.190,30 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:09 2.189,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:13 2.189,94 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:16 2.188,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:17:20 2.189,93 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:17:20 2.188,81 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:24 2.187,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:27 2.188,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:17:29 2.187,78 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:32 2.187,34 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:35 2.187,77 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:17:35 2.187,33 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:38 2.180,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:17:41 2.187,32 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:17:42 2.179,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:45 2.178,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:48 2.179,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:17:48 2.178,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:51 2.178,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:17:51 2.178,41 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:17:54 2.177,61 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:17:57 2.178,40 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:17:57 2.177,60 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:00 2.176,90 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:03 2.176,89 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:06 2.176,15 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:09 2.176,14 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:12 2.176,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:18:12 2.175,08 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:15 2.175,07 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:19 2.176,13 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:18:19 2.174,17 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:22 2.174,16 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:18:26 2.175,06 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:18:27 2.173,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:30 2.174,15 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:18:30 2.173,96 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:33 2.172,92 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:37 2.172,91 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:40 2.172,19 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:43 2.172,18 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:18:46 2.171,21 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:49 2.171,20 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:18:52 2.172,17 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:18:53 2.170,77 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:18:56 2.171,19 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:18:56 2.100,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:18:59 2.099,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:03 2.170,76 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:19:03 2.098,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:06 2.098,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:09 2.098,19 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:19:12 2.098,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:19:13 2.098,18 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:16 2.096,98 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:20 2.096,97 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:24 2.098,17 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:19:24 2.095,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:27 2.096,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:19:28 2.095,80 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:31 2.095,43 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:35 2.095,42 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:19:38 2.094,25 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:41 2.095,41 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:19:42 2.094,24 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:45 2.085,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:19:48 2.094,23 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:19:49 2.084,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:19:53 2.083,90 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:56 2.084,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:19:56 2.050,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:19
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18/06/2021 - 15:19:59 2.049,99 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:02 2.083,89 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:20:02 2.049,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:05 2.049,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:20:05 2.049,34 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:09 2.048,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:12 2.048,49 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:15 2.049,33 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:20:15 2.047,72 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:20:18 2.048,48 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:20:18 2.047,71 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:25 2.047,19 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:28 2.047,18 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:31 2.047,70 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:20:31 2.046,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:34 2.046,81 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:37 2.047,17 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:20:37 2.045,59 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:40 2.045,58 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:20:43 2.046,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:20:44 2.044,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:47 2.044,81 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:50 2.043,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:54 2.044,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:20:55 2.043,93 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:20:58 2.043,65 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:01 2.043,64 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:05 2.042,67 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:08 2.043,63 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:21:09 2.042,66 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:13 2.041,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:16 2.041,63 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:19 2.042,65 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:21:20 2.041,28 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:23 2.041,27 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:21:27 2.041,62 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:21:27 2.040,70 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:30 2.041,26 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:21:31 2.040,69 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17
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18/06/2021 - 15:21:35 2.039,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:21:39 2.040,68 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:21:58 1.519,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:22:01 1.650,00 (lance oculto) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:27:19

18/06/2021 - 15:22:37 1.650,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:22:41 1.709,87 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:22:42 1.397,00 (lance oculto) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme exigido no item 13.6 do edital;
• Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site;
• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
23/06/2021 10:47:17

18/06/2021 - 15:24:43 2.000,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:25:45 1.895,87 (lance oculto) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

0026 - COMPUTADOR CORE I7 10700KF PLACA DE VIDEO RTX 3060 MEMORIA DDR4 16 GB SSD 1 TB
Especificação: COMPUTADOR CORE i7 10700KF PLACA DE VIDEO RTX 3060 12GB MEMORIA DDR4 16 GB SSD 1 TB
PLACA MÃE CHIPSET B460 INTEL 1200 ATX DDR4 SSD 1 TB FONTE 600 W 80 PLUS BRONZE GABINETE VODRO
TEMPERADO SEM FONTE MONITOR FULL HD 21.5" KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO ADAPTADOR WIRELESS USB.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2021 - 17:20:17 7.400,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

16/06/2021 - 18:34:12 7.412,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 13:59:43 15.000,00 (proposta) 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:16:28 7.200,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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0027 - COMPUTADOR CORE I9 10900K PLACA DE VIDEO RTX 3070 8GB MEMORIA DDR4 64GB SSD 1 TB
Especificação: COMPUTADOR CORE i9 10900K PLACA DE VIDEO RTX 3070 8 GB MEMORIA DDR4 64 GB SSD 1 TB FONTE
750 PLACA MÃE ROG STRIX Z490-E INTEL LGA 1200 DDR4 ATX GABINETE VODRO TEMPERADO SEM FONTE MONITOR
FULL HD 21.5" KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO ADAPTADOR WIRELESS USB.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2021 - 17:21:08 27.000,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

16/06/2021 - 18:33:56 27.077,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:00:00 27.000,00 (proposta) 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:01:20 26.999,00 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:04:17 26.000,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:10:25 25.900,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:15:47 25.000,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:17:39 24.350,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0028 - COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4
Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE i5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4, SSD 240 GB PLACA DE VIDEO INTEGRADA,
GRAPHICS 620.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2021 - 17:23:31 3.150,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

15/06/2021 - 08:38:24 3.201,79 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:34:57 3.201,79 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 17:08:28 3.000,00 (proposta) 40.214.076/0001-34 - PUHLTECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 24 meses, porém informou a forma da prestação da garantia,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site
para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:45:00

17/06/2021 - 17:59:08 3.201,79 (proposta) 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

18/06/2021 - 15:18:22 2.450,00 (lance oculto) 40.214.076/0001-34 - PUHLTECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 24 meses, porém informou a forma da prestação da garantia,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site
para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:45:00

0029 - COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4
Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE i5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4, SSD 240 GB PLACA DE VIDEO INTEGRADA,
GRAPHICS 620.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2021 - 17:24:42 3.150,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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15/06/2021 - 08:39:57 3.201,79 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:35:33 3.201,79 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 17:08:46 3.000,00 (proposta) 40.214.076/0001-34 - PUHLTECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 24 meses, porém NÃO informou a forma da prestação da
garantia, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:45:52

18/06/2021 - 15:18:16 2.450,00 (lance oculto) 40.214.076/0001-34 - PUHLTECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 24 meses, porém NÃO informou a forma da prestação da
garantia, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021
15:45:52

0030 - DRONE MODELO MAVIC AIR2
Especificação: Detalhes super nítidos Sensor de imagens de 1/2", fotos em 48MP e vídeos em 4K/60fps :: Contraste, cores e
controle Vídeo, fotos e Panorâmicas em HDR :: Capturas cinematográficas Hyperlapse em 8K e QuickShots :: Voe por mais
tempo máx. de voo de 34 min. e duração máx. da bateria do controle remoto de 240min. :: Voos mais inteligentes e seguros
Desvio de obstáculos APAS 3.0 :: Vá mais longe enxergando além OcuSync 2.0: transmissão de vídeo em 1080p/30 fps a até
10km - Especificações Técnicas: :: Câmera: Abertura: f/2.8 :: Dimensão # Dobrado: 180 x 79 x 84mm # Desdobrado: 183 x 253 x
77mm :: Peso: 570g ::Tempo de voo (Max): Até 34min :: Faixa de transmissão (Max): Até 10km(OcuSync 2.0) :: Sensor: 1/2"
CMOS - 48 Megapixel :: Modo de cor: D-Cinelike :: HDR Vídeo: v :: Vídeo bitrate: 120mbps :: Resolução de vídeo: 4K@60fps,
1080p@240fps :: Resolução de foto: 48MP :: Função inteligente: 8K Hyperlapse; Focus Track; Smart Photo; HDR Panoramas ::
Prevençã
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 16:05:35 13.178,17 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

16/06/2021 - 18:36:15 13.178,18 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 13:17:52 13.178,18 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 14:58:59 13.170,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:21:13 13.000,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:24:27 11.097,00 (lance oculto) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

0031 - DVD PLAYER COM ENTRADA USB
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:36:51 241,87 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:14:37 241,87 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 15:25:20 240,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:36:47 190,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0032 - ESTABILIZADOR PORTATIL 3 EIXOS PARA SMARTPHONE COM TRIPÉ DE ADERENCIA VLOG
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:37:22 1.500,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:36:35 1.449,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0033 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PLATELEIRA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:42:46 726,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:42:11 726,33 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:37:49 726,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:16:01 726,00 (proposta) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 10:14:54 726,33 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:20:38 726,33 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 15:18:51 700,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:17 699,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:23:29 690,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:24:09 689,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:24:47 688,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56
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18/06/2021 - 15:25:21 680,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:25:30 679,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:25:42 670,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:25:52 669,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:26:36 668,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:28:43 665,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:28:54 664,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:29:16 660,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:29:37 659,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:30:40 655,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:30:44 650,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:31:05 649,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:31:18 640,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:31:43 638,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56
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18/06/2021 - 15:32:45 637,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:33:11 635,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:33:29 634,00 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 15:33:50 630,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:34:18 620,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:34:47 615,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:34:50 619,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:34:54 600,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:35:00 599,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:35:52 595,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:36:31 520,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 15:38:15 360,00 (lance oculto) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

0034 - FLASH SPEEDLITE 430 EX III
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:38:13 2.531,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:37:48 2.530,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0035 - FOGÃO 4 QUEIMADORES E FORNO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:43:47 1.153,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:20:51

15/06/2021 - 08:44:11 1.153,33 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:38:51 1.153,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:15:12 1.153,33 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:02:06

18/06/2021 - 15:23:39 1.150,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:20:51

18/06/2021 - 15:25:38 1.140,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:02:06

18/06/2021 - 15:28:50 1.100,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:20:51

18/06/2021 - 15:29:18 820,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:29:22 800,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:20:51
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18/06/2021 - 15:29:54 999,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:31:22 560,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:02:06

0036 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSÃO 2QS 30 X 30
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSÃO 2QS 30 X 30 modelos de Alta Pressão. As grelhas são
confeccionadas em ferro fundido e apresentam o formato de 8 dedos, 30x30. tubo coletor de gás zincado, bandeja coletora de
resíduos e opções de registro Torneira e Palito, fogões no modelo inox 430 o registro padrão é o Apís
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:39:29 685,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:15:27 685,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:02:20

18/06/2021 - 15:25:47 684,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:02:20

18/06/2021 - 15:29:01 545,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:31:41 480,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:02:20

0037 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:40:00 820,18 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:38:20 820,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0038 - FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITRO TIME
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 16:35:06 858,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

17/06/2021 - 17:50:52 858,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:15:43 858,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:02:56
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18/06/2021 - 15:25:50 857,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:02:56

18/06/2021 - 15:26:41 856,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:36:27 599,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

0039 - FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA 385 LITROS
Especificação: FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA 385 LITROS Eficiência energética,
Material citar do produto (interno e externo), Gabinetes Externo e Interno em Aço Pré-Pintado, Não contém CFC não agride a
camada de ozônio, 2 Portas deslizantes, Congelamento rápido, Dreno de gelo, Tipo de freezer Horizontal, Fechadura de
segurança, Temperatura (mínima e máxima) -18 a -22ºC, capacidade mínimo de Armazenamento 385 Litros, Capacidade máxima
de armazenamento 414 litros, Voltagem 110/220, garantia mínima de 12 meses.
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:41:35 2.205,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0040 - FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA 295 LITROS
Especificação: FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE MINIMA 295 LITROS. Com as funções para
resfriar, conservar e congelar, através do termostato externo com 9 opções de temperatura. possui abertura de porta superior
com puxador ergonômico, dreno frontal para escoamento da água do degelo para facilitar na hora da limpeza, fechadura com
chave, livre de CFC para não agride a camada de Ozônio, Temperatura de Operação Freezer, mínimo de -28°C e máximo de -
12°C, Temperatura de operação do conservador/refrigerador: mínimo de 0°C e máximo de 10°C,garantia mínima de 12 meses.
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:45:28 2.438,50 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 15:51:06

16/06/2021 - 18:42:12 2.438,50 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0041 - GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX, 2 PORTAS, FROST FREE 380 LITROS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:47:31 4.665,84 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:04:16

15/06/2021 - 08:46:05 4.665,84 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:43:13 4.665,84 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido
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17/06/2021 - 17:38:11 4.665,00 (proposta) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

17/06/2021 - 18:09:11 4.665,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 10:16:06 4.665,84 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:04:46

18/06/2021 - 15:29:05 4.660,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:04:16

18/06/2021 - 15:31:57 4.500,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:04:46

18/06/2021 - 15:33:02 4.499,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:33:14 4.450,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:33:17 4.449,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:34:31 4.440,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:04:16

18/06/2021 - 15:34:35 4.439,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:34:44 4.439,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:04:46
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18/06/2021 - 15:34:48 4.438,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:35:53 4.400,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:35:57 4.399,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:36:49 4.350,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:04:16

18/06/2021 - 15:36:52 4.349,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:37:10 4.345,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:37:13 4.344,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:37:18 4.340,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:04:16

18/06/2021 - 15:37:22 4.339,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:37:53 4.330,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:04:16
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18/06/2021 - 15:37:57 4.329,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:38:07 3.000,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:38:23 2.999,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:39:02 2.800,00 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:39:14 4.200,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:04:16

18/06/2021 - 15:39:16 4.199,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:43:36 2.739,00 (lance oculto) 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Cancelado - • Apresentou sua proposta com declaração de
garantia de apenas 12 meses sem especificar a forma de prestação,
não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site;

• Não apresentou os documentos de qualificação jurídica da
empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
• Apresentou Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no
item 13.7 do edital; 23/06/2021 10:57:28

18/06/2021 - 15:44:02 3.470,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

0042 - HD EXTERNO 1 TB USB 3.0
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 11:21:02 570,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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15/06/2021 - 08:47:12 589,67 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:43:50 589,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 18:09:48 589,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 10:50:53 589,67 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:18:00 569,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:18:11 560,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:18:14 559,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:19:44 550,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:47 549,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:20:25 540,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:20:28 539,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:28:48 538,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:28:52 537,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:29:07 536,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:29:11 535,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:30:10 535,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:30:13 534,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:02 534,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 às 11:08:05.
Página 181 de 276

18/06/2021 - 15:33:06 534,97 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:09 534,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:33:12 534,95 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:15 534,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:33:18 534,93 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:22 534,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:33:25 534,91 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:29 534,90 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:33:33 534,89 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:36 534,88 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:33:39 534,87 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:42 534,86 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:33:46 534,85 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:49 534,84 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:33:52 534,83 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:33:55 534,82 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:33:59 534,81 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:03 534,80 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:34:06 534,79 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:12 534,78 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:34:16 534,77 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:19 534,76 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:34:23 534,75 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:27 534,74 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:34:31 534,73 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:35 534,72 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:34:39 534,71 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:41 534,70 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:34:44 534,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:34:47 533,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:50 533,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:34:53 533,97 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:56 533,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:35:00 533,95 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:03 533,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:35:09 533,93 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:12 533,92 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:35:16 533,91 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:20 533,90 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:35:24 533,89 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:28 533,88 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:35:31 533,87 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:35 533,86 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:35:39 533,85 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:43 533,84 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:35:46 533,83 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:51 533,82 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:35:55 533,81 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:58 533,80 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:36:01 533,79 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:05 533,78 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:36:08 533,77 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:11 533,76 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:36:14 533,75 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:17 533,74 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:36:21 533,73 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:25 533,72 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:36:29 533,71 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:33 533,70 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:36:38 533,69 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:42 533,68 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:36:45 533,67 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:48 520,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:36:52 519,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:55 533,66 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:37:06 519,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:37:10 518,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:38:30 518,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:38:34 517,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:39:31 480,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:40:17 498,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:40:18 441,58 (lance oculto) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

0043 - HD EXTERNO 2 TB USB 3.0
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 11:20:56 780,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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15/06/2021 - 08:48:06 798,00 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:44:18 798,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 18:10:36 798,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 10:51:12 798,00 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:18:00 779,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:18:17 770,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:18:20 769,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:19:53 760,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:19:59 759,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:20:34 755,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:20:37 754,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:28:42 753,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:28:46 752,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:29:17 751,50 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:29:20 751,49 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:30:17 750,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:30:21 749,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:34:51 749,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:34:54 748,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18
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18/06/2021 - 15:36:31 740,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:37:36 532,05 (lance oculto) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:37:37 719,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:37:54 710,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:38:20 715,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

0044 - HD PORTATIL EXTERNO PORTATIL 4 TB USB 3.0
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 11:20:37 1.190,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

16/06/2021 - 18:44:54 1.196,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:03 1.180,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:30:29 1.179,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:40:19 1.100,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:43:28 1.178,50 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0045 - ILUMINADOR PAINEL LED COM 96 LED COM ILUMINAÇÃO EQUIVALENTE A 5500K
Data Valor CNPJ Situação

16/06/2021 - 18:45:50 424,91 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:39:22 424,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0046 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Especificação: IMPRESSORA EcoTank multifuncional colorida compacta de impressão com alto rendimento. Livre-se dos
cartuchos com o sistema tanque de tinta. Wi-Fi USB, Direct integrado, imprima e digitalize sem fios, tablet ou PC. sistema
ECOFIT
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 11:23:33 2.050,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

16/06/2021 - 18:46:30 2.090,99 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 10:51:35 2.090,99 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 13:17:02 2.090,99 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:18:00 2.049,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:18:22 2.048,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:18:25 2.047,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:20:15 2.000,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:20:18 1.999,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:20:31 2.030,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:22:33 1.990,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:22:36 1.989,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18
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18/06/2021 - 15:23:12 1.900,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:23:15 1.899,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:25:27 1.880,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:25:31 1.879,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:27:17 1.877,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:27:20 1.876,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:27:46 1.850,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:27:50 1.849,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:29:27 1.840,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26
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18/06/2021 - 15:29:30 1.839,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:30:50 1.839,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:30:53 1.838,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:31:24 1.820,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:31:27 1.819,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:03 1.819,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:35:09 1.818,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:22 1.800,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:35:25 1.799,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:37:00 1.700,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:37:13 1.495,89 (lance oculto) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:37:38 1.550,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

23/06/2021 - 10:52:20 1.490,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

0047 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Especificação: IMPRESSORA EcoTank multifuncional colorida compacta de impressão com alto rendimento. Livre-se dos
cartuchos com o sistema tanque de tinta. Wi-Fi USB, Direct integrado, imprima e digitalize sem fios, tablet ou PC. sistema
ECOFIT
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 11:24:55 2.050,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

16/06/2021 - 18:47:37 2.090,99 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 13:17:11 2.090,99 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:18:34 2.048,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:20:22 2.000,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:23:03 1.900,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:36:09 1.889,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:38:05 1.888,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:42:13 1.490,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:42:43 1.750,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:43:06 1.859,50 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

23/06/2021 - 10:58:27 1.700,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

0048 - KIT DE LIMPEZA PARA CAMARA FOTOGRAFICA
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 17:51:44 180,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:47:26 130,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0049 - LIQUIDIFICADOR 3 LT, 4 VELOCIDADE 110V, 550W (BRANCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/06/2021 - 08:49:43 312,30 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:49:11 312,30 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 18:12:08 312,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 10:16:27 312,30 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:06:37

18/06/2021 - 15:28:56 311,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:32:02 310,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:06:37

18/06/2021 - 15:33:02 309,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:43:19 290,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:43:53 299,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

0050 - LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE MINIMA DE 1,5 LTS
Data Valor CNPJ Situação

15/06/2021 - 08:50:59 253,33 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

16/06/2021 - 18:49:43 253,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 10:54:52 350,00 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:16:49 253,33 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:40:09 245,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:40:19 199,98 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0051 - LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 LTS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:48:38 1.600,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:52:06 1.600,00 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 08:04:24 1.600,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 10:55:06 1.600,00 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 10:17:06 1.600,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:28:02 1.599,26 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:37:16 1.590,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:37:21 1.589,76 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:37:51 1.580,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:37:54 1.579,17 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:40:03 1.570,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:40:06 1.569,25 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:42:09 1.568,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:42:13 1.567,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:44:19 910,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:44:48 678,80 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:48:35 1.500,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

0052 - LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 5 LTS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:49:39 1.200,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 08:53:16 1.200,00 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 08:05:12 1.200,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 10:55:12 1.200,00 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:17:22 1.200,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:28:02 1.199,08 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:37:24 1.190,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:37:28 1.189,11 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:37:56 1.189,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:38:01 1.188,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:40:07 1.185,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:40:11 1.183,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:42:14 1.183,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 15:42:17 1.182,11 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:45:25 1.180,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:45:28 1.179,75 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:45:57 1.178,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:46:00 1.177,36 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:47:08 1.176,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:47:11 1.175,68 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:50:19 760,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:50:34 624,10 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:53:51 1.100,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

0053 - MESA ESCRITORIO 15MM COM 02 GAVETAS ALTURA 0,74 LARG. 1,20 PROFUNDIDADE 0,60
Data Valor CNPJ Situação

15/06/2021 - 08:55:28 347,37 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 17:52:14 347,37 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:17:42 347,37 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 12:22:49 347,37 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 15:37:31 347,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:45:47 346,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:50:03 295,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

0054 - MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ALTURA 0,74 LARGURA 1,50 PROFUNDIDADE 0,60
Especificação: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ALTURA 0,74 LARGURA 1,50 PROFUNDIDADE 0,60 AUXILIAR 0,90 X 0,42
Data Valor CNPJ Situação

15/06/2021 - 08:56:48 969,00 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 14:16:49 969,00 (proposta) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

17/06/2021 - 17:52:21 969,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:18:02 969,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:23:34 969,00 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 15:37:36 968,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:38:04 965,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:38:24 964,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:40:16 960,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:40:54 959,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:42:23 958,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido
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18/06/2021 - 15:42:59 957,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:43:59 500,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:44:49 890,00 (lance oculto) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:45:04 840,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:47:44 565,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0055 - MICROFONE LAPELA E TRANSMISSOR MODELO WIRELESS GO
Especificação: MICROFONE LAPELA E TRANSMISSOR MODELO WIRELESS GO FREQUANCIA 50HZ-20KHZ SEM FIO TIPO
CONDENSADOR ADQUADRO PARA CAMARA DE FILMAGEM CONECTOR DE SAIDA TRS 3.5MM E USB-C
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 08:07:07 1.555,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 13:48:10 1.555,00 (proposta) 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

18/06/2021 - 15:39:52 1.550,00 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

18/06/2021 - 15:45:37 1.545,00 (lance oculto) 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

0056 - MICROFONE SEM FIO TIPO PROFISSIONAL
Data Valor CNPJ Situação
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17/06/2021 - 17:12:45 1.466,67 (proposta) 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

17/06/2021 - 17:52:40 1.466,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:40:12 1.450,00 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

18/06/2021 - 15:47:49 1.449,00 (lance oculto) 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

0057 - MICROFONE VIDEOMIC PRÓ CONDENSADOR FORMATO SHOTGUN FREQUENCIA MAXIMA 20KHZ
Especificação: MICROFONE VIDEOMIC PRÓ CONDENSADOR FORMATO SHOTGUN FREQUENCIA MAXIMA 20KHZ
FREQUANCIA MINIMA 40HZ CONECTOR DE SAIDA JACK 3.5MM SENSIBILIDADE DE NO MINIMO -32DB IMPEDANCIA 200.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 08:08:04 5.588,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 17:12:50 5.588,33 (proposta) 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

18/06/2021 - 15:40:35 5.580,00 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

18/06/2021 - 15:51:42 5.579,00 (lance oculto) 34.010.423/0001-04 - L V COMERCIO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12
meses;
• Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03
(três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital; 23/06/2021 10:56:00

0058 - MOCHILA EM COURO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS
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Especificação: MOCHILA EM COURO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS DE NO MINIMO 8
DIVISORIAS
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 08:08:36 1.565,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:39:47 1.564,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0059 - MONITOR 15.6" FULL HD RESOLUÇÃO 1920 X 1080 P.
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:50:47 745,95 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

17/06/2021 - 08:09:12 745,95 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:40:03 745,90 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0060 - MONOPÉ HIDRAULICO 1,66 MT PÉ DE GALINHA QUE SUPORTA NO MINIMO 6 KG
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 08:09:47 776,36 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:41:24 776,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0061 - NOBREAK 600 VA DE POTENCIA BIVOLT AUTOMÁTICO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:52:25 789,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

11/06/2021 - 11:36:44 780,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

15/06/2021 - 09:00:00 789,67 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 08:10:23 789,67 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:18:21 789,67 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:08:55

18/06/2021 - 10:52:17 789,57 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18
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18/06/2021 - 15:35:35 779,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:37:41 779,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:08:55

18/06/2021 - 15:37:44 778,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:43:18 778,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:43:21 777,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:46:05 770,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:46:08 769,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:46:13 765,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:46:17 764,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:46:43 762,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:46:46 761,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18
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18/06/2021 - 15:48:23 761,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:08:55

18/06/2021 - 15:48:27 760,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:05 750,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:49:08 749,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:34 745,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:49:38 744,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:50 744,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:49:53 743,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:02 743,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56
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18/06/2021 - 15:50:05 742,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:27 741,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:50:30 740,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:34 740,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:08:55

18/06/2021 - 15:50:37 739,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:45 739,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:50:49 738,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18
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18/06/2021 - 15:51:02 737,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:51:08 736,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:54:44 735,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:08:55

18/06/2021 - 15:54:47 734,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:55:58 730,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:08:55

18/06/2021 - 15:56:01 729,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:56:28 720,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:57:17 438,59 (lance oculto) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:57:22 500,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:08:55
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18/06/2021 - 15:58:54 690,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:59:12 625,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0062 - NOBREAK MÍNIMO 1200VA BIVOLT/115V
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:53:21 1.132,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

11/06/2021 - 11:37:50 1.120,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

15/06/2021 - 09:00:50 1.132,33 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 08:10:45 1.132,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:18:32 1.132,33 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:09:23

18/06/2021 - 10:52:34 1.132,33 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:35:35 1.119,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:43:27 1.119,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:43:30 1.118,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:46:14 1.115,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 15:46:17 1.114,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:46:29 1.100,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:46:33 1.099,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:48:18 1.098,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:48:21 1.097,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:48:32 1.090,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:09:23

18/06/2021 - 15:48:35 1.089,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:14 1.080,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:09:23

18/06/2021 - 15:49:17 1.079,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:20 1.050,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 15:49:24 1.049,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:44 1.045,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:49:47 1.044,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:14 1.042,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:50:18 1.041,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:36 1.040,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:50:40 1.039,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:43 1.039,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:50:47 1.038,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:54 1.035,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:51:00 1.034,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:51:10 1.033,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:51:14 1.032,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:03 999,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:53:06 555,88 (lance oculto) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:50 980,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:54:03 999,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:55:13 580,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:09:23

0063 - NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8 GB, 1 TB, TELA LED, HD 15,6, SISTEMA OPERAC. WINDOWS
Data Valor CNPJ Situação

15/06/2021 - 09:03:46 5.773,00 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

15/06/2021 - 09:56:16 5.700,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

17/06/2021 - 08:11:14 5.733,00 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 14:00:35 5.700,00 (proposta) 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido

17/06/2021 - 21:55:12 5.733,00 (proposta) 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Cancelado - • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital;
• Apresentou a CRP do Contador vencida, não atendendo o
exigido no item 13.3.3 do edital;
• Apresentou dezenas de declarações, dentre elas diversas
desnecessárias e com divergências de informações, a exemplo foi
anexado declarações indicando outro município (Jacundá ) diferente do
licitador, o que indica claramente uma grande falta de zelo pelo
processo e ou tentativa de confundir a equipe do pregão no momento
da análise dos mesmos. 23/06/2021 10:50:25

18/06/2021 - 10:53:07 5.733,00 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 13:16:06 5.733,00 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:35:35 5.699,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:39 5.699,00 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:36:43 5.698,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:36:57 5.670,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:37:00 5.669,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:38:41 5.669,00 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:38:45 5.668,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:39:38 5.630,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:39:41 5.629,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:40:56 5.610,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:40:59 5.609,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:43:43 5.600,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:43:46 5.599,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:43:54 5.605,00 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:48:07 5.595,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:48:12 5.594,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:05 5.580,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:49:08 5.579,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:33 5.570,00 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Cancelado - • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital;
• Apresentou a CRP do Contador vencida, não atendendo o
exigido no item 13.3.3 do edital;
• Apresentou dezenas de declarações, dentre elas diversas
desnecessárias e com divergências de informações, a exemplo foi
anexado declarações indicando outro município (Jacundá ) diferente do
licitador, o que indica claramente uma grande falta de zelo pelo
processo e ou tentativa de confundir a equipe do pregão no momento
da análise dos mesmos. 23/06/2021 10:50:25

18/06/2021 - 15:49:36 5.569,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:54 5.569,00 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:49:57 5.568,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:52:10 4.512,00 (lance oculto) 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:52:39 5.000,00 (lance oculto) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:10 4.700,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:54:03 5.300,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:54:49 4.997,00 (lance oculto) 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Cancelado - • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital;
• Apresentou a CRP do Contador vencida, não atendendo o
exigido no item 13.3.3 do edital;
• Apresentou dezenas de declarações, dentre elas diversas
desnecessárias e com divergências de informações, a exemplo foi
anexado declarações indicando outro município (Jacundá ) diferente do
licitador, o que indica claramente uma grande falta de zelo pelo
processo e ou tentativa de confundir a equipe do pregão no momento
da análise dos mesmos. 23/06/2021 10:50:25

0064 - NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 - 1065G7 MEMORIA 16 GB RAM SSD 1 TB
Especificação: NOTEBOOK PROCESSADOR CORE i7 - 1065G7 MEMORIA 16 GB RAM SSD 1 TB PLACA DE VIDEO
INTEGRADA IRIS PLUS GRAPHICS TELA 15.6" FULL HD.
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 08:11:50 8.420,91 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 21:55:55 8.420,00 (proposta) 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Cancelado - • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital;
• Apresentou a CRP do Contador vencida, não atendendo o
exigido no item 13.3.3 do edital;
• Apresentou dezenas de declarações, dentre elas diversas
desnecessárias e com divergências de informações, a exemplo foi
anexado declarações indicando outro município (Jacundá ) diferente do
licitador, o que indica claramente uma grande falta de zelo pelo
processo e ou tentativa de confundir a equipe do pregão no momento
da análise dos mesmos. 23/06/2021 10:50:25

18/06/2021 - 15:57:51 8.199,99 (lance oculto) 32.109.914/0001-81 - bd informática
ltda

Cancelado - • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital;
• Apresentou a CRP do Contador vencida, não atendendo o
exigido no item 13.3.3 do edital;
• Apresentou dezenas de declarações, dentre elas diversas
desnecessárias e com divergências de informações, a exemplo foi
anexado declarações indicando outro município (Jacundá ) diferente do
licitador, o que indica claramente uma grande falta de zelo pelo
processo e ou tentativa de confundir a equipe do pregão no momento
da análise dos mesmos. 23/06/2021 10:50:25

0065 - PROJETOR DIGITAL VOLTAGEM 100-240 50 60 HZ, 2.7ª/250W DATASHOW
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:54:27 4.399,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:11:17

17/06/2021 - 10:22:27 4.399,00 (proposta) 06.074.895/0001-95 - DATAGOV
INFORMÁTICA LTDA - EPP

Válido
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17/06/2021 - 17:53:20 4.399,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:45:26 4.352,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:46:23 4.350,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:11:17

18/06/2021 - 15:47:24 4.340,00 06.074.895/0001-95 - DATAGOV
INFORMÁTICA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:49:30 4.330,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:11:17

18/06/2021 - 15:51:32 4.320,00 06.074.895/0001-95 - DATAGOV
INFORMÁTICA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:52:50 3.900,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para
declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a
garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão
licitador. 23/06/2021 16:11:17

18/06/2021 - 15:52:54 4.000,00 (lance oculto) 06.074.895/0001-95 - DATAGOV
INFORMÁTICA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 15:54:15 4.065,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0066 - ROUPEIRO EM AÇO 6 PORTAS ALT. 1.98 LAG. 0,93 PROFUNDIDADE 0,40
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:55:10 2.907,73 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

17/06/2021 - 14:17:39 2.907,00 (proposta) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

17/06/2021 - 17:53:45 2.907,73 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 10:18:50 2.907,73 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 12:24:29 2.907,73 (proposta) 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 15:42:29 2.906,00 83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E
BRASIL

Válido

18/06/2021 - 15:43:32 2.905,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:45:16 2.900,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:48:20 2.899,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:49:40 2.890,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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18/06/2021 - 15:51:12 2.889,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:53:10 2.880,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:54:44 2.879,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:54:57 2.870,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:55:34 2.869,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:56:16 2.860,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:56:46 2.859,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:57:17 2.850,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:57:31 2.849,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 15:58:16 2.800,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:58:28 2.799,00 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

18/06/2021 - 16:00:26 2.420,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:02:59 1.500,00 (lance oculto) 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e
Concordata exigida no item 13.3.1 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:54:40

0067 - SANDUICHEIRA ELETRICA
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 10:56:10 233,33 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 17:53:58 233,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:35:35 233,05 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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18/06/2021 - 15:44:50 232,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:44:53 231,73 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:47:02 230,00 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:47:05 229,77 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:57:44 194,85 (lance oculto) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:59:40 168,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0068 - TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:57:05 3.225,87 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 09:07:03 3.225,87 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

15/06/2021 - 10:36:32 3.200,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

17/06/2021 - 17:54:13 3.225,87 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 18:14:41 3.225,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 10:19:08 3.225,87 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:14:21

18/06/2021 - 13:15:25 3.225,87 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 13:41:50 3.225,87 (proposta) 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:36:07 3.190,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26
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18/06/2021 - 15:37:18 3.189,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:39:20 3.150,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:39:54 3.149,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:41:02 3.050,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:41:08 3.000,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:43:36 2.999,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:47:48 2.995,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:47:56 2.800,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:48:20 2.899,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:48:27 2.799,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:48:59 2.790,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:14:21
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18/06/2021 - 15:49:24 2.780,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:49:51 2.900,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:50:38 2.779,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:01 2.778,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:51:04 2.777,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:08 2.779,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:52:25 2.490,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:44 2.600,00 (lance oculto) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:53:04 1.890,00 (lance oculto) 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:53:36 2.120,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:55:30 2.340,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A
DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA. 23/06/2021 16:14:21

0069 - TELEVISOR DE LED COM CONVERSOR 32 POLEGADA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:58:00 1.570,66 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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15/06/2021 - 09:05:52 1.570,66 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

15/06/2021 - 10:41:09 1.550,00 (proposta) 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

17/06/2021 - 17:54:21 1.570,66 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 18:15:44 1.570,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 10:19:31 1.570,66 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Válido

18/06/2021 - 13:15:46 1.570,66 (proposta) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 13:42:27 1.570,66 (proposta) 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:36:13 1.540,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:37:25 1.539,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:39:31 1.530,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:39:51 1.529,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:41:09 1.500,00 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:41:15 1.520,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido
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18/06/2021 - 15:41:32 1.499,00 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

Válido

18/06/2021 - 15:43:42 1.498,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:52:11 1.495,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:52:33 1.494,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:52:59 1.493,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:53:11 1.492,00 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52

18/06/2021 - 15:54:42 1.389,00 (lance oculto) 33.260.627/0001-30 - TYCO
SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Cancelado - • Não apresentou os documentos de
regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e exigidos no
item 13.2 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação econômico-
financeira conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando
apenas os cálculos dos índices; 23/06/2021 10:58:26

18/06/2021 - 15:55:09 1.450,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:55:21 1.260,00 (lance oculto) 41.371.468/0001-70 - QUALITY
ELETROMOVEIS LTDA

Cancelado - Apresentou sua proposta com DUAS declarações de
garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem especificar a forma de
prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site;
NÃO ATENDEU A DILIGENCIA PARA CONFIRMAR A FORMA DE
GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS
PARA CONFIRMAR SUA VERACIDADE. 23/06/2021 15:21:52
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18/06/2021 - 15:55:29 1.490,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

0070 - TRIPÉ HIDRAULICO QUE SUPORTA NO MINIMO 1.50KG ALTURA 1.30M CABEÇA BALL HEAD
Data Valor CNPJ Situação

17/06/2021 - 17:54:42 1.444,44 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 16:40:27 1.444,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

0071 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CENTIMETRO BIVOLT (PRETO)
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 11:01:26 465,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

15/06/2021 - 09:08:42 465,33 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 17:55:03 465,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 18:16:40 465,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 08:29:38 465,00 (proposta) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 10:19:45 465,33 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:14:55

18/06/2021 - 10:53:39 465,33 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18
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18/06/2021 - 15:35:42 464,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:44:28 462,20 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:44:31 464,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:44:32 462,19 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:48:31 459,50 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:48:35 462,18 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:48:35 459,49 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:49:08 450,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:14:55
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18/06/2021 - 15:49:11 459,48 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:49:12 449,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:17 449,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:50:20 448,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:23 449,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:50:31 440,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:50:34 439,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:37 448,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:50:47 439,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:50:50 439,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:50:53 439,96 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:50:57 439,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:00 430,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:51:03 439,94 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:03 429,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:51:06 429,98 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:51:08 429,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:12 429,96 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:16 429,95 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:51:19 429,94 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:22 429,93 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:51:25 429,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:28 429,91 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18
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18/06/2021 - 15:51:33 429,90 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:37 429,89 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:51:40 429,88 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:43 429,87 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:46 429,86 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:49 429,85 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:51:52 429,84 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:55 429,83 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18
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18/06/2021 - 15:51:59 429,82 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:02 429,81 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:05 429,80 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:09 429,79 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:52:12 429,78 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:16 429,77 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:19 429,76 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:52:22 429,75 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:52:26 429,74 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:52:29 429,73 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:32 429,72 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:36 429,71 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:39 429,70 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:52:42 429,69 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:45 428,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56
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18/06/2021 - 15:52:48 429,68 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:48 427,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:52 427,98 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:52:55 427,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:58 427,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:53:01 427,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:53:05 427,94 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:08 427,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:53:11 427,92 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:14 427,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:53:17 427,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:53:20 427,89 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:53:23 426,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:53:26 420,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:53:29 419,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:53:32 425,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:53:32 419,98 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:35 419,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:53:38 419,96 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:41 419,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:53:44 419,94 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:46 419,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:53:49 419,92 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:53:52 419,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:53:55 419,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:53:59 419,89 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:54:02 419,88 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:54:05 419,87 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:54:08 419,86 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:54:12 419,85 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:54:15 419,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:54:19 419,83 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:54:24 419,82 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:54:38 400,00 (lance oculto) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:54:51 349,00 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:55:25 261,51 (lance oculto) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a Declaração de
Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no
item 13.6 do edital para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06;
• A proposta apresentada não atende as exigências dos
itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e
demais informações necessárias;
• Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ
emitidos a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame,
contrariando ao disposto no item 13.7 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital; 23/06/2021 10:52:18

18/06/2021 - 15:55:25 349,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:55:43 220,00 (lance oculto) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - Apresentou sua proposta com declaração de garantia de
apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo
de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO
ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA. 23/06/2021 16:14:55

18/06/2021 - 15:55:59 400,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:58:27 246,75 (lance oculto) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

0072 - VENTILADOR DE PÉ COM 03 PALETAS 50 CM 220 VOLTS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 11:02:47 493,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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15/06/2021 - 09:09:49 493,33 (proposta) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

17/06/2021 - 17:55:11 493,33 (proposta) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

17/06/2021 - 18:17:24 493,00 (proposta) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 08:30:09 493,00 (proposta) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:44:17 492,50 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:49:09 490,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:49:13 492,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:50:24 480,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:50:27 492,49 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:50:47 479,99 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:50:50 489,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:08 470,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:51:11 479,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:13 479,97 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:47 468,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:51:51 479,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:52 479,95 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:51:53 479,94 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:53 479,93 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:54 479,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:56 479,91 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:51:57 479,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:51:59 479,89 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:00 479,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:52:01 479,87 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:02 479,86 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:05 479,85 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:06 479,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:07 479,83 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:09 479,82 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:10 479,81 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:52:11 479,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:12 479,79 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:13 479,78 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:14 479,77 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:14 479,76 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:15 479,75 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:16 479,74 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:52:16 479,73 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:18 479,72 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:20 479,71 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:22 479,70 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:23 479,69 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:25 479,68 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:26 479,67 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03
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18/06/2021 - 15:52:27 479,66 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:52:27 460,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:52:30 479,65 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:52:31 469,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:53:30 459,00 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:53:33 467,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

18/06/2021 - 15:54:48 450,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

18/06/2021 - 15:54:51 459,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23
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18/06/2021 - 15:57:05 440,00 (lance oculto) 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA
SILVA

Cancelado - • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da
declaração de garantia e demais informações necessárias;
• Não apresentou a Certidão Específica exigida no item
13.1.6 do edital;
• Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item
13.6 do edital;
• Não apresentou documentos de qualificação técnica
conforme exigido no item 13.4 do edital; 23/06/2021 10:46:03

18/06/2021 - 15:57:23 435,00 (lance oculto) 13.721.423/0001-42 - D. A. DE SOUSA
COMERCIO E SERVICOS

Cancelado - • Apresentou sua proposta sem a Declaração
de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e
item 12.4 do Termo de Referência.
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a Certidão Específica e documentos do
proprietário exigidos no item 13.1.6 do edital;
• Não apresentou o alvará de localização da empresa
conforme exigido no item 13.2.8 do edital;
• Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem
a relação dos produtos fornecidos e assinado digitalmente tornando
inválida a assinatura no processo de digitalização. 23/06/2021 13:04:56

18/06/2021 - 15:58:45 389,49 (lance oculto) 07.299.877/0001-74 - OBM INFOR.
PARAUAPEBAS COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Válido

18/06/2021 - 15:59:49 272,00 (lance oculto) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - • Apresentou a Declaração de Enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sem assinatura do
Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06;

• Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia
contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4
do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 meses no
formato On-Site para o item 72;
• Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no
item 13.2.1 do edital;
• Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no
item 13.3.3 do edital;
• Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;
23/06/2021 11:58:23

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0063 23/06/2021 - 13:01:40 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

8658D979-AB31-4536-BC45-
DF505A6E8175.jpeg

0030 23/06/2021 - 14:03:53 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA - EPP

01 - Proposta PE 152021 - Exitus Com As
Dg.pdf

0040 23/06/2021 - 14:15:30 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

PROPOSTA CONSOLIDADA.zip

0026 23/06/2021 - 16:25:15 20.647.927/0001-25 - LINK PRIME
TECNOLOGIA LTDA

DECLARAÇÃO DE GARANTIA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

LINK PRIME
TECNOLOGIA
LTDA

09/06/2021 -
15:36

WANDEARLY
BRANCO ALVES

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

LINK PRIME
TECNOLOGIA
LTDA

11/06/2021 -
09:26

WANDEARLY
BRANCO ALVES

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

LINK PRIME
TECNOLOGIA
LTDA

11/06/2021 -
09:30

WANDEARLY
BRANCO ALVES

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

11/06/2021 -
10:04

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

11/06/2021 -
10:04

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

11/06/2021 -
10:05

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

11/06/2021 -
10:05

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

11/06/2021 -
11:10

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=519066&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=519066&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=519275&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=519275&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=519310&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=520217&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2508979&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2508979&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2531875&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2531875&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2531875&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2531921&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2531921&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532293&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532293&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532293&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532298&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532298&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532305&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532305&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2532305&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2533315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2533315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

14/06/2021 -
11:31

Allana Lima
Viandelli

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

14/06/2021 -
11:31

Allana Lima
Viandelli

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

EXITUS
COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA
- EPP

16/06/2021 -
16:05

Ricardo Mazzon - - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

EXITUS
COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA
- EPP

16/06/2021 -
16:05

Ricardo Mazzon - - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

EXITUS
COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA
- EPP

16/06/2021 -
16:05

Ricardo Mazzon - - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

EXITUS
COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA
- EPP

16/06/2021 -
16:05

Ricardo Mazzon - - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

EXITUS
COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA
- EPP

16/06/2021 -
16:05

Ricardo Mazzon - - - - REGULARIDADE
JURIDICA

DATAGOV
INFORMÁTICA
LTDA - EPP

17/06/2021 -
10:21

DANIEL
CAVALHEIRO
CARDOSO

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

DATAGOV
INFORMÁTICA
LTDA - EPP

17/06/2021 -
10:21

DANIEL
CAVALHEIRO
CARDOSO

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

DATAGOV
INFORMÁTICA
LTDA - EPP

17/06/2021 -
10:21

DANIEL
CAVALHEIRO
CARDOSO

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

DATAGOV
INFORMÁTICA
LTDA - EPP

17/06/2021 -
10:21

DANIEL
CAVALHEIRO
CARDOSO

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

GO VENDAS
ELETRONICAS
EIRELI

17/06/2021 -
10:52

Gustavo Oliveira - - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

GO VENDAS
ELETRONICAS
EIRELI

17/06/2021 -
10:52

Gustavo Oliveira - - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

TECHNO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE
ELETRONICOS
LTDA

17/06/2021 -
13:55

Jean Carlo Perin
Zucchi

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

TECHNO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE
ELETRONICOS
LTDA

17/06/2021 -
13:56

Jean Carlo Perin
Zucchi

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

DATAGOV
INFORMÁTICA
LTDA - EPP

17/06/2021 -
15:31

DANIEL
CAVALHEIRO
CARDOSO

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

PUHLTECH
INFORMATICA
LTDA

17/06/2021 -
16:17

Cleiton Fernando
Puhl

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

PUHLTECH
INFORMATICA
LTDA

17/06/2021 -
16:20

Cleiton Fernando
Puhl

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

PUHLTECH
INFORMATICA
LTDA

17/06/2021 -
16:22

Cleiton Fernando
Puhl

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

PUHLTECH
INFORMATICA
LTDA

17/06/2021 -
16:26

Cleiton Fernando
Puhl

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

17/06/2021 -
16:53

Allana Lima
Viandelli

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2549118&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2549118&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

17/06/2021 -
17:02

Allana Lima
Viandelli

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

PUHLTECH
INFORMATICA
LTDA

17/06/2021 -
17:05

Cleiton Fernando
Puhl

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

17/06/2021 -
17:44

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

17/06/2021 -
17:45

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

17/06/2021 -
17:47

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

17/06/2021 -
17:47

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

17/06/2021 -
18:05

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

OBM INFOR.
PARAUAPEBAS
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

17/06/2021 -
18:11

Allana Lima
Viandelli

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

LINK PRIME
TECNOLOGIA
LTDA

17/06/2021 -
18:42

WANDEARLY
BRANCO ALVES

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

LINK PRIME
TECNOLOGIA
LTDA

17/06/2021 -
18:48

WANDEARLY
BRANCO ALVES

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

18/06/2021 -
10:08

RAFAEL
BARROSO
MACEDO

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA,
ECONÔMICA/FINANCEIRA

SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

18/06/2021 -
10:08

RAFAEL
BARROSO
MACEDO

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

18/06/2021 -
10:08

RAFAEL
BARROSO
MACEDO

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

18/06/2021 -
10:08

RAFAEL
BARROSO
MACEDO

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

18/06/2021 -
10:09

RAFAEL
BARROSO
MACEDO

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

23/06/2021 - 15:26:37 ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

39.368.629/0001-24 Item 0021 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

Desclassificação: • Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:27:01 ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

39.368.629/0001-24 Item 0022a - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:27:19 ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

39.368.629/0001-24 Item 0025 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item;

NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:45:00 PUHLTECH INFORMATICA
LTDA

40.214.076/0001-34 Item 0028 - COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4
Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE i5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4,
SSD 240 GB PLACA DE VIDEO INTEGRADA, GRAPHICS 620.

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 24 meses, porém informou a forma da prestação da garantia, não atendendo as exigências do
item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:45:52 PUHLTECH INFORMATICA
LTDA

40.214.076/0001-34 Item 0029 - COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4
Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE i5 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4,
SSD 240 GB PLACA DE VIDEO INTEGRADA, GRAPHICS 620.
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Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 24 meses, porém NÃO informou a forma da prestação da garantia, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:51:06 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0040 - FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE
MINIMA 295 LITROS
Especificação: FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE
MINIMA 295 LITROS. Com as funções para resfriar, conservar e congelar, através
do termostato externo com 9 opções de temperatura. possui abertura de porta
superior com puxador ergonômico, dreno frontal para escoamento da água do
degelo para facilitar na hora da limpeza, fechadura com chave, livre de CFC para
não agride a camada de Ozônio, Temperatura de Operação Freezer, mínimo de -
28°C e máximo de -12°C, Temperatura de operação do conservador/refrigerador:
mínimo de 0°C e máximo de 10°C,garantia mínima de 12 meses.

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou
que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 15:55:50 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0005 - BEBEDOURO INDUST. AÇO INOX CAPACIDADE PARA 50 LTS C/
02 TORNEIRAS
Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA
50 LTS C/ 02 TORNEIRAS, COLUNA C/ FILTRO

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item;
NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:57:16 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0017 - CENTRAL DE AR 12 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:57:51 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0018 - CENTRAL DE AR 12 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:58:46 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0019 - CENTRAL DE AR 18000 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:58:59 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0020 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:59:15 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0021 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:59:28 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0022a - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:02:06 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0035 - FOGÃO 4 QUEIMADORES E FORNO

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:02:20 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0036 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSÃO 2QS 30 X 30
Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS ALTA PRESSÃO 2QS 30 X 30
modelos de Alta Pressão. As grelhas são confeccionadas em ferro fundido e
apresentam o formato de 8 dedos, 30x30. tubo coletor de gás zincado, bandeja
coletora de resíduos e opções de registro Torneira e Palito, fogões no modelo inox
430 o registro padrão é o Apís

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:02:56 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0038 - FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITRO TIME

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:04:16 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0041 - GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX, 2 PORTAS, FROST FREE
380 LITROS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou
que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:04:46 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0041 - GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX, 2 PORTAS, FROST FREE
380 LITROS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA.
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23/06/2021 - 16:06:37 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0049 - LIQUIDIFICADOR 3 LT, 4 VELOCIDADE 110V, 550W (BRANCO)

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:08:55 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0061 - NOBREAK 600 VA DE POTENCIA BIVOLT AUTOMÁTICO

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:09:23 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0062 - NOBREAK MÍNIMO 1200VA BIVOLT/115V

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:11:17 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0065 - PROJETOR DIGITAL VOLTAGEM 100-240 50 60 HZ, 2.7ª/250W
DATASHOW

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou
que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:12:51 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0065 - PROJETOR DIGITAL VOLTAGEM 100-240 50 60 HZ, 2.7ª/250W
DATASHOW

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou que a garantia é
apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:14:21 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0068 - TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:14:55 SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP

30.313.649/0001-23 Item 0071 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CENTIMETRO BIVOLT (PRETO)

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:18:36 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0021 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou
que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:18:52 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0022a - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou
que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:20:51 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0035 - FOGÃO 4 QUEIMADORES E FORNO

Desclassificação: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou
que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

23/06/2021 - 16:12:30 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0065 - PROJETOR DIGITAL VOLTAGEM 100-240 50 60 HZ, 2.7ª/250W
DATASHOW

Erro na justificativa.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

23/06/2021 - 17:05 - - - -

0026 - COMPUTADOR CORE I7 10700KF PLACA DE VIDEO RTX 3060 MEMORIA
DDR4 16 GB SSD 1 TB
Especificação: COMPUTADOR CORE i7 10700KF PLACA DE VIDEO RTX 3060 12GB
MEMORIA DDR4 16 GB SSD 1 TB PLACA MÃE CHIPSET B460 INTEL 1200 ATX
DDR4 SSD 1 TB FONTE 600 W 80 PLUS BRONZE GABINETE VODRO
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TEMPERADO SEM FONTE MONITOR FULL HD 21.5" KIT TECLADO E MOUSE SEM
FIO ADAPTADOR WIRELESS USB.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.011.821/0001-00 -
TECHNO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

22/06/2021 - 10:46:54 Valores vendidos não vão entregar o computador correto. Indeferido

Justificativa: Declaração com motivação dúbia.

0027 - COMPUTADOR CORE I9 10900K PLACA DE VIDEO RTX 3070 8GB
MEMORIA DDR4 64GB SSD 1 TB
Especificação: COMPUTADOR CORE i9 10900K PLACA DE VIDEO RTX 3070 8 GB
MEMORIA DDR4 64 GB SSD 1 TB FONTE 750 PLACA MÃE ROG STRIX Z490-E
INTEL LGA 1200 DDR4 ATX GABINETE VODRO TEMPERADO SEM FONTE
MONITOR FULL HD 21.5" KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO ADAPTADOR
WIRELESS USB.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.011.821/0001-00 -
TECHNO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

23/06/2021 - 12:32:43 Não consegui postar a nota do item 63. É possível reabrir? Indeferido

Justificativa: Declaração com motivação dúbia.

Chat
Data Apelido Frase

18/06/2021 - 14:21:32 Pregoeiro Boa Tarde Senhores(as) Licitantes.

18/06/2021 - 14:21:43 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

18/06/2021 - 14:34:39 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

18/06/2021 - 14:34:39 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.

18/06/2021 - 14:34:39 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

18/06/2021 - 14:34:39 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

18/06/2021 - 14:34:39 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

18/06/2021 - 14:34:39 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.

18/06/2021 - 14:35:47 Pregoeiro ATENÇÃO senhores(as), será iniciada a fase de lances, solicito que seja observado o disposto no item 8.5 e
8.6 do edital para evitarmos transtornos futuros.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:39:35 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
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18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:48:54 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:54:37 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 14:55:23 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:00:24.

18/06/2021 - 14:55:34 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:00:35.

18/06/2021 - 14:56:58 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:01:59.

18/06/2021 - 14:57:44 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:02:45.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:58:06 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 14:59:07 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:04:07.

18/06/2021 - 15:00:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:00:24.

18/06/2021 - 15:00:24 Sistema O item 0005 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:00:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:00:35.

18/06/2021 - 15:00:35 Sistema O item 0003 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:01:46 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:06:52.

18/06/2021 - 15:02:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:01:59.

18/06/2021 - 15:02:01 Sistema O item 0002 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:02:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:02:45.

18/06/2021 - 15:02:49 Sistema O item 0010 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:03:40 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:08:41.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.
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18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:04:08 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:09:09.

18/06/2021 - 15:04:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.000,00

18/06/2021 - 15:04:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:04:07.

18/06/2021 - 15:04:08 Sistema O item 0007 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:04:11 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:09:12.

18/06/2021 - 15:04:14 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:09:15.

18/06/2021 - 15:04:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 531,33

18/06/2021 - 15:05:03 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:10:05.

18/06/2021 - 15:05:31 Sistema Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:10:33.

18/06/2021 - 15:06:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:06:52.

18/06/2021 - 15:06:54 Sistema O item 0008 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:07:24 Sistema Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:12:25.

18/06/2021 - 15:07:35 Sistema Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:12:36.

18/06/2021 - 15:08:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:08:41. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:08:46 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:13:47.

18/06/2021 - 15:08:57 Sistema Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:13:58.

18/06/2021 - 15:09:12 Sistema Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:14:13.

18/06/2021 - 15:09:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:09:09. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:09:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:09:12.

18/06/2021 - 15:09:12 Sistema O item 0009 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:09:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:09:15.

18/06/2021 - 15:09:18 Sistema O item 0004 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:09:53 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:14:55.

18/06/2021 - 15:10:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:10:05.

18/06/2021 - 15:10:07 Sistema O item 0017 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:10:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:10:33.

18/06/2021 - 15:10:33 Sistema O item 0016 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:11:15 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:16:16.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:38 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:11:56 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:16:56.

18/06/2021 - 15:12:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:12:25.

18/06/2021 - 15:12:26 Sistema O item 0018 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:12:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:12:36.

18/06/2021 - 15:12:37 Sistema O item 0019 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.
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18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:08 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:13:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:13:47.

18/06/2021 - 15:13:47 Sistema O item 0012 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:13:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:13:58.

18/06/2021 - 15:13:59 Sistema O item 0020 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:14:06 Sistema Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:19:07.

18/06/2021 - 15:14:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 15.000,00

18/06/2021 - 15:14:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:14:13.

18/06/2021 - 15:14:15 Sistema O item 0015 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:14:28 Sistema Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:19:29.

18/06/2021 - 15:14:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:14:55.

18/06/2021 - 15:14:59 Sistema O item 0011 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:15:17 Sistema Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:20:19.

18/06/2021 - 15:16:14 Sistema Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:21:15.

18/06/2021 - 15:16:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:16:16. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:16:47 Sistema Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:21:48.

18/06/2021 - 15:16:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:16:56. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:17:59 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:18:17 Sistema Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:23:18.

18/06/2021 - 15:19:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:19:07.

18/06/2021 - 15:19:08 Sistema O item 0026 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:19:31 Sistema Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:24:32.

18/06/2021 - 15:19:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:19:29.

18/06/2021 - 15:19:31 Sistema O item 0027 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:20:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:20:19.

18/06/2021 - 15:20:19 Sistema O item 0024 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:20:22 Sistema Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:25:23.

18/06/2021 - 15:21:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:21:15.

18/06/2021 - 15:21:18 Sistema O item 0029 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:21:40 Sistema Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:26:41.

18/06/2021 - 15:21:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:21:48.

18/06/2021 - 15:21:48 Sistema O item 0028 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:22:38 Sistema Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:27:38.

18/06/2021 - 15:23:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:23:18.

18/06/2021 - 15:23:18 Sistema O item 0021 foi encerrado.
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18/06/2021 - 15:24:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:24:32.

18/06/2021 - 15:24:32 Sistema O item 0022 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:25:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:25:23.

18/06/2021 - 15:25:27 Sistema O item 0030 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:39 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:26:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:26:41.

18/06/2021 - 15:26:42 Sistema O item 0025 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:27:11 Sistema Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:32:12.

18/06/2021 - 15:27:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:27:38.

18/06/2021 - 15:27:38 Sistema O item 0023 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:00 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:28:36 Sistema Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:33:36.

18/06/2021 - 15:28:39 Sistema Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:33:39.

18/06/2021 - 15:28:57 Sistema Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:33:57.

18/06/2021 - 15:30:33 Sistema Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:35:35.

18/06/2021 - 15:31:52 Sistema Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:36:54.

18/06/2021 - 15:32:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:32:12. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:01 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:33:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:33:39.

18/06/2021 - 15:33:39 Sistema O item 0036 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:33:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:33:36. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:33:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:33:57.

18/06/2021 - 15:33:58 Sistema O item 0035 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:35:25 Sistema Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:40:26.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
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18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:34 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:35:35. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:35:41 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:41 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

18/06/2021 - 15:35:44 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:40:45.

18/06/2021 - 15:35:55 Sistema Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:40:56.

18/06/2021 - 15:36:10 Sistema Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:41:11.

18/06/2021 - 15:36:25 Sistema Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:41:25.

18/06/2021 - 15:36:35 Sistema Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:41:36.

18/06/2021 - 15:36:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:36:54. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:37:35 Sistema Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:42:35.

18/06/2021 - 15:39:17 Sistema Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:44:17.

18/06/2021 - 15:39:43 Sistema Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:44:44.

18/06/2021 - 15:40:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:40:26.

18/06/2021 - 15:40:27 Sistema O item 0038 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:40:47 Sistema Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:45:48.

18/06/2021 - 15:40:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:40:45.

18/06/2021 - 15:40:47 Sistema O item 0031 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:40:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:40:56.

18/06/2021 - 15:40:57 Sistema O item 0033 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:41:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:41:11.

18/06/2021 - 15:41:12 Sistema O item 0046 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:41:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:41:25. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:41:34 Sistema Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:46:35.

18/06/2021 - 15:41:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:41:36.

18/06/2021 - 15:41:37 Sistema O item 0043 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:42:18 Sistema Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:47:19.

18/06/2021 - 15:42:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:42:35.

18/06/2021 - 15:42:36 Sistema O item 0050 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:42:50 Sistema Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:47:51.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.
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18/06/2021 - 15:43:00 Sistema Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:48:01.

18/06/2021 - 15:43:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4.199,99,
R$ 4.200,00

18/06/2021 - 15:43:41 Sistema Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:48:42.

18/06/2021 - 15:43:46 Sistema Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:48:47.

18/06/2021 - 15:44:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:44:17.

18/06/2021 - 15:44:23 Sistema O item 0042 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:44:38 Sistema Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:49:38.

18/06/2021 - 15:44:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:44:44.

18/06/2021 - 15:44:46 Sistema O item 0044 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:45:26 Sistema Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:50:29.

18/06/2021 - 15:45:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:45:48. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:46:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:46:35.

18/06/2021 - 15:46:37 Sistema O item 0047 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:47:25 Sistema Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:52:26.

18/06/2021 - 15:47:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:47:19.

18/06/2021 - 15:47:25 Sistema O item 0049 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:47:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:47:51.

18/06/2021 - 15:47:53 Sistema O item 0048 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:48:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:48:01.

18/06/2021 - 15:48:03 Sistema O item 0041 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:48:25 Sistema Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:53:26.

18/06/2021 - 15:48:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:48:47.

18/06/2021 - 15:48:47 Sistema O item 0051 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:48:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:48:42.

18/06/2021 - 15:48:47 Sistema O item 0054 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:48:55 Sistema Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:53:55.

18/06/2021 - 15:49:26 Sistema Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:54:27.

18/06/2021 - 15:49:33 Sistema Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:54:33.

18/06/2021 - 15:49:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:49:38.

18/06/2021 - 15:49:38 Sistema O item 0055 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:50:29. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:50:45 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:50:45 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.

18/06/2021 - 15:51:01 Sistema Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:56:02.

18/06/2021 - 15:51:23 Sistema Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:56:24.

18/06/2021 - 15:51:38 Sistema Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:56:38.

18/06/2021 - 15:52:04 Sistema Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:57:05.
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18/06/2021 - 15:52:24 Sistema Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:57:25.

18/06/2021 - 15:52:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:52:26.

18/06/2021 - 15:52:26 Sistema O item 0056 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:53:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:53:26.

18/06/2021 - 15:53:29 Sistema O item 0053 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:53:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:53:55. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:53:57 Sistema Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:58:59.

18/06/2021 - 15:54:08 Sistema Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:59:08.

18/06/2021 - 15:54:24 Sistema Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 15:59:24.

18/06/2021 - 15:54:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:54:27. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:54:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:54:33.

18/06/2021 - 15:54:35 Sistema O item 0052 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:55:46 Sistema Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 16:00:47.

18/06/2021 - 15:56:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:56:02.

18/06/2021 - 15:56:04 Sistema O item 0057 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:56:16 Sistema Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 16:01:17.

18/06/2021 - 15:56:22 Sistema Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 16:01:23.

18/06/2021 - 15:56:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:56:24.

18/06/2021 - 15:56:25 Sistema O item 0068 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:56:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:56:38.

18/06/2021 - 15:56:40 Sistema O item 0063 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:56:43 Sistema Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 16:01:44.

18/06/2021 - 15:57:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:57:05.

18/06/2021 - 15:57:17 Sistema O item 0062 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:57:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:57:25.

18/06/2021 - 15:57:25 Sistema O item 0065 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:58:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:58:59.

18/06/2021 - 15:58:59 Sistema O item 0069 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:59:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:59:08. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 15:59:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 18/06/2021 às 15:59:24.

18/06/2021 - 15:59:26 Sistema O item 0071 foi encerrado.

18/06/2021 - 15:59:48 Sistema Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/06/2021 às 16:04:48.

18/06/2021 - 16:00:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:00:47.

18/06/2021 - 16:00:47 Sistema O item 0072 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:01:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:01:17.

18/06/2021 - 16:01:17 Sistema O item 0061 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:01:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:01:23.

18/06/2021 - 16:01:23 Sistema O item 0064 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:01:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:01:44.

18/06/2021 - 16:01:45 Sistema O item 0067 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:03:43 Sistema O item 0001 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:33 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:04:28 Sistema O item 0006 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:04:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:04:48.

18/06/2021 - 16:04:49 Sistema O item 0066 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:05:22 Sistema O item 0013 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:35 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:06:17 Sistema O item 0014 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:36 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:06:42 Sistema O item 0032 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:36 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:07:11 Sistema O item 0034 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:37 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.
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18/06/2021 - 16:07:38 Sistema O item 0037 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:37 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:08:05 Sistema O item 0039 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:38 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:08:35 Sistema O item 0040 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:38 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:09:02 Sistema O item 0045 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:39 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:09:30 Sistema O item 0058 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:39 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:09:59 Sistema O item 0059 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:39 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:10:29 Sistema O item 0060 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:40 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:10:52 Sistema O item 0070 estará aberto para lances fechados em 18/06/2021 às 16:40 por 5 minutos para participantes da
fase fechada anterior.

18/06/2021 - 16:38:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:38:00.

18/06/2021 - 16:38:00 Sistema O item 0001 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:40:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:40:00.

18/06/2021 - 16:40:02 Sistema O item 0013 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:41:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:41:00. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 16:41:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:41:00.

18/06/2021 - 16:41:01 Sistema O item 0032 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:41:16 Sistema O item 0014 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:42:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:42:00.

18/06/2021 - 16:42:01 Sistema O item 0034 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:42:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:42:00.

18/06/2021 - 16:42:01 Sistema O item 0037 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:43:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:43:00. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 16:43:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:43:00. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/06/2021 - 16:44:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:44:00.

18/06/2021 - 16:44:02 Sistema O item 0045 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:44:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:44:00.

18/06/2021 - 16:44:02 Sistema O item 0058 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:44:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:44:00.

18/06/2021 - 16:44:02 Sistema O item 0059 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:45:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:45:00.

18/06/2021 - 16:45:02 Sistema O item 0060 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:45:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 18/06/2021 às 16:45:00.

18/06/2021 - 16:45:02 Sistema O item 0070 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:45:17 Sistema O item 0039 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:45:26 Sistema O item 0040 foi encerrado em situação de empate.

18/06/2021 - 16:45:59 Sistema Desempate realizado para o item 0040 tem como vencedor o fornecedor com token 2

18/06/2021 - 16:45:59 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 2, 3

18/06/2021 - 16:45:59 Sistema O item 0040 foi encerrado.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0001 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 518,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0002 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
754,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0003 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
820,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0004 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
309,15.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0005 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
1.880,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0006 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 2.294,24.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0007 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
438,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0008 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
305,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0009 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
370,00.
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18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0010 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
500,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0011 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
410,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0012 teve como arrematante BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME - ME com
valor unitário de R$ 2.740,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0013 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 29.202,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0014 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 12.333,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0015 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 75,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0016 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 118,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0017 teve como arrematante AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ME
com valor unitário de R$ 1.562,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0018 teve como arrematante AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ME
com valor unitário de R$ 1.562,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0019 teve como arrematante AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ME
com valor unitário de R$ 2.269,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0020 teve como arrematante AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ME
com valor unitário de R$ 2.996,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0021 foi equalizada.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0021 teve como arrematante ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - ME com valor unitário de R$
3.695,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0022 teve como arrematante ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - ME com valor unitário de R$
3.695,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0023 teve como arrematante AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ME
com valor unitário de R$ 5.570,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0024 teve como arrematante AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ME
com valor unitário de R$ 5.570,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0025 teve como arrematante AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ME
com valor unitário de R$ 1.397,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0026 teve como arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7.200,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0027 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 24.350,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0028 teve como arrematante PUHLTECH INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.450,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0029 teve como arrematante PUHLTECH INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.450,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0030 teve como arrematante EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP -
EPP/SS com valor unitário de R$ 11.097,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0031 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 190,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0032 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1.449,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0033 teve como arrematante HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 360,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0034 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 2.530,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0035 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
560,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0036 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
480,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0037 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 820,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0038 teve como arrematante A. DONIZETE DA SILVA - MEI com valor unitário de R$ 599,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0039 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 2.205,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0040 teve como arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO - EPP/SS com valor unitário de R$
2.438,50.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0041 teve como arrematante PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.739,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0042 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R$ 441,58.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0043 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R$ 532,05.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0044 teve como arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.100,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0045 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 424,00.
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18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0046 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R$ 1.495,89.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0047 teve como arrematante TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1.490,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0048 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 130,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0049 teve como arrematante A. DONIZETE DA SILVA - MEI com valor unitário de R$ 290,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0050 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 199,98.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0051 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
678,80.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0052 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
624,10.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0053 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
295,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0054 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
500,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0055 teve como arrematante L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 1.545,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0056 teve como arrematante L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 1.449,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0057 teve como arrematante L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 5.579,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0058 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1.564,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0059 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 745,90.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0060 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 776,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0061 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R$ 438,59.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0062 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R$ 555,88.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0063 teve como arrematante TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA -
ME com valor unitário de R$ 4.512,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0064 teve como arrematante bd informática ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 8.199,99.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0065 teve como arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO - EPP/SS com valor unitário de R$
3.900,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0066 teve como arrematante HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1.500,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0067 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 168,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0068 teve como arrematante QUALITY ELETROMOVEIS LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.890,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0069 teve como arrematante QUALITY ELETROMOVEIS LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.260,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0070 teve como arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1.444,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0071 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$
220,00.

18/06/2021 - 16:46:32 Sistema O item 0072 teve como arrematante MV ELETRONICOS EIRELI - ME - EPP/SS com valor unitário de R$
272,00.

18/06/2021 - 17:23:04 Pregoeiro Senhores(as) licitantes, estamos fazendo download das propostas e documentos anexados no sistema para
a análise detalhada.

18/06/2021 - 18:07:19 Pregoeiro Senhores(as) licitantes, tendo em vista o horário já avançado, e a enorme quantidade de propostas e
documentos a serem analisados, a sessão está sendo SUSPENSA TEMPORARIAMENTE e terá seu retorno
para continuidade dos trabalhos no dia 23 de Junho de 2021 (quarta-feira) às 08:00 horas. Boa Noite a
Todos!

22/06/2021 - 10:46:54 Sistema O fornecedor TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME declarou intenção
de recurso para o item 0026.

23/06/2021 - 08:01:58 Pregoeiro Bom dia Senhores(as) Licitantes.

23/06/2021 - 08:02:10 Pregoeiro Declaro reaberta a sessão.

23/06/2021 - 08:03:18 Pregoeiro Neste momento daremos continuidade às análises das propostas e documentos apresentados no certame.

23/06/2021 - 10:46:03 Sistema O fornecedor A. DONIZETE DA SILVA foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 10:46:03 Sistema O fornecedor A. DONIZETE DA SILVA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:46:03 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
857,00.

23/06/2021 - 10:46:03 Sistema O fornecedor A. DONIZETE DA SILVA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:46:03 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS com valor unitário de
R$ 299,00.
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23/06/2021 - 10:46:04 Sistema Motivo: • A proposta apresentada não atende as exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não
consta da declaração de garantia e demais informações necessárias; • Não apresentou a Certidão
Específica exigida no item 13.1.6 do edital; • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Não apresentou
documentos de qualificação técnica conforme exigido no item 13.4 do edital;

23/06/2021 - 10:46:04 Sistema Motivo: • A proposta apresentada não atende as exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não
consta da declaração de garantia e demais informações necessárias; • Não apresentou a Certidão
Específica exigida no item 13.1.6 do edital; • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Não apresentou
documentos de qualificação técnica conforme exigido no item 13.4 do edital;

23/06/2021 - 10:46:05 Sistema Motivo: • A proposta apresentada não atende as exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não
consta da declaração de garantia e demais informações necessárias; • Não apresentou a Certidão
Específica exigida no item 13.1.6 do edital; • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Não apresentou
documentos de qualificação técnica conforme exigido no item 13.4 do edital;

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME foi inabilitado para o item 0017
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
1.650,00.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME foi inabilitado para o item 0018
na cota reservada pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O item 0018 na cota reservada tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com
valor unitário de R$ 1.650,00.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME foi inabilitado para o item 0019
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
2.460,00.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME foi inabilitado para o item 0020
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
3.120,00.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME foi inabilitado para o item 0023
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI com
valor unitário de R$ 6.500,00.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME foi inabilitado para o item 0024
na cota reservada pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O item 0024 na cota reservada tem como novo arrematante TYCO SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI com valor unitário de R$ 6.420,00.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0024 foi equalizada.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O fornecedor AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME foi inabilitado para o item 0025
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:47:17 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante PROSPERAR PRODUTOS EIRELI com valor unitário de R$
1.519,00.

23/06/2021 - 10:47:18 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Apresentou sua proposta com declaração de garantia
de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;

23/06/2021 - 10:47:18 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Apresentou sua proposta com declaração de garantia
de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;

23/06/2021 - 10:47:18 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Apresentou sua proposta com declaração de garantia
de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;

23/06/2021 - 10:47:18 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Apresentou sua proposta com declaração de garantia
de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;

23/06/2021 - 10:47:18 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Apresentou sua proposta com declaração de garantia
de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;

23/06/2021 - 10:47:18 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Apresentou sua proposta com declaração de garantia
de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;

23/06/2021 - 10:47:18 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Apresentou sua proposta com declaração de garantia
de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;
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23/06/2021 - 10:47:18 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte conforme exigido no item 13.6 do edital; • Apresentou sua proposta com declaração de garantia
de apenas 12 meses, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital;

23/06/2021 - 10:50:25 Sistema O fornecedor bd informática ltda foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 10:50:25 Sistema Motivo: • Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no item 13.2.1 do edital; •Apresentou a
CRP do Contador vencida, não atendendo o exigido no item 13.3.3 do edital; • Apresentou dezenas de
declarações, dentre elas diversas desnecessárias e com divergências de informações, a exemplo foi
anexado declarações indicando outro município (Jacundá ) diferente do licitador, o que indica claramente
uma grande falta de zelo pelo processo e ou tentativa de confundir a equipe do pregão no momento da
análise dos mesmos.

23/06/2021 - 10:50:25 Sistema O fornecedor bd informática ltda foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:50:25 Sistema Motivo: • Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no item 13.2.1 do edital; •Apresentou a
CRP do Contador vencida, não atendendo o exigido no item 13.3.3 do edital; • Apresentou dezenas de
declarações, dentre elas diversas desnecessárias e com divergências de informações, a exemplo foi
anexado declarações indicando outro município (Jacundá ) diferente do licitador, o que indica claramente
uma grande falta de zelo pelo processo e ou tentativa de confundir a equipe do pregão no momento da
análise dos mesmos.

23/06/2021 - 10:50:25 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 8.420,91.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
inabilitado no processo.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$ 480,00.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS com valor unitário de
R$ 710,00.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI com
valor unitário de R$ 1.550,00.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0046 foi equalizada.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
500,00.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:52:18 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
580,00.

23/06/2021 - 10:52:19 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e demais informações
necessárias; • Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ emitidos a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital; • Não apresentou
a Certidão Específica exigida no item 13.1.6 do edital;

23/06/2021 - 10:52:19 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e demais informações
necessárias; • Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ emitidos a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital; • Não apresentou
a Certidão Específica exigida no item 13.1.6 do edital;

23/06/2021 - 10:52:20 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e demais informações
necessárias; • Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ emitidos a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital; • Não apresentou
a Certidão Específica exigida no item 13.1.6 do edital;

23/06/2021 - 10:52:20 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e demais informações
necessárias; • Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ emitidos a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital; • Não apresentou
a Certidão Específica exigida no item 13.1.6 do edital;

23/06/2021 - 10:52:20 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e demais informações
necessárias; • Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ emitidos a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital; • Não apresentou
a Certidão Específica exigida no item 13.1.6 do edital;
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23/06/2021 - 10:52:20 Sistema Motivo: • Não apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • A proposta apresentada não atende as
exigências dos itens 12.1 e 12.2 do edital, pois não consta da declaração de garantia e demais informações
necessárias; • Apresentou a Certidão Simplificada e Cartão de CNPJ emitidos a mais de 03 (três)
meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital; • Não apresentou
a Certidão Específica exigida no item 13.1.6 do edital;

23/06/2021 - 10:54:40 Sistema O fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 10:54:40 Sistema O fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo
pregoeiro.

23/06/2021 - 10:54:40 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor unitário de R$ 520,00.

23/06/2021 - 10:54:40 Sistema O fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI foi inabilitado para o item 0066 pelo
pregoeiro.

23/06/2021 - 10:54:40 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 2.420,00.

23/06/2021 - 10:54:41 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do proprietário
exigidos no item 13.1.6 do edital; • Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata
exigida no item 13.3.1 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital;

23/06/2021 - 10:54:41 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do proprietário
exigidos no item 13.1.6 do edital; • Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata
exigida no item 13.3.1 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital;

23/06/2021 - 10:54:41 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou a Certidão Específica e Documentos do proprietário
exigidos no item 13.1.6 do edital; • Não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata
exigida no item 13.3.1 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital;

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema O fornecedor L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do
item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12 meses; •

Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03 (três) meses da data de abertura do
certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • Não apresentou documentos
de qualificação técnica conforme exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de
qualificação econômico-financeira conforme exigido no item 13.3 do edital;

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema O fornecedor L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo
pregoeiro.

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do
item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12 meses; •

Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03 (três) meses da data de abertura do
certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • Não apresentou documentos
de qualificação técnica conforme exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de
qualificação econômico-financeira conforme exigido no item 13.3 do edital;

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 1.555,00.

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema O fornecedor L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA foi inabilitado para o item 0056 pelo
pregoeiro.

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 1.466,67.

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema O fornecedor L V COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA foi inabilitado para o item 0057 pelo
pregoeiro.

23/06/2021 - 10:56:00 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 5.588,33.

23/06/2021 - 10:56:01 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do
item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12 meses; •

Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03 (três) meses da data de abertura do
certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • Não apresentou documentos
de qualificação técnica conforme exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de
qualificação econômico-financeira conforme exigido no item 13.3 do edital;

23/06/2021 - 10:56:01 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do
item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 12 meses; •

Apresentou Certidão Simplificada emitida a mais de 03 (três) meses da data de abertura do
certame, contrariando ao disposto no item 13.7 do edital e não atendendo o exigido no item 13.6 do edital
para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • Não apresentou documentos
de qualificação técnica conforme exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de
qualificação econômico-financeira conforme exigido no item 13.3 do edital;

23/06/2021 - 10:57:28 Sistema O fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 10:57:28 Sistema O fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:57:28 Sistema O item 0025 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:57:28 Sistema O fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:57:28 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS com valor unitário de
R$ 2.999,00.

23/06/2021 - 10:57:29 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses sem especificar a
forma de prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital; • Apresentou
Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital;
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23/06/2021 - 10:57:30 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses sem especificar a
forma de prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital; • Apresentou
Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital;

23/06/2021 - 10:57:30 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses sem especificar a
forma de prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; • Não apresentou os documentos de
qualificação jurídica da empresa conforme relacionados e exigidos no item 13.1 do edital; • Apresentou
Cartão de CNPJ emitido a mais de 03 (três) meses da data de abertura do certame, contrariando ao disposto
no item 13.7 do edital;

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O fornecedor TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação econômico-financeira
conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando apenas os cálculos dos índices;

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O fornecedor TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0025
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação econômico-financeira
conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando apenas os cálculos dos índices;

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA com valor unitário de R$
1.650,00.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O fornecedor TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0023
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação econômico-financeira
conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando apenas os cálculos dos índices;

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI com valor unitário de R$
6.696,03.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O fornecedor TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0024 na
cota reservada pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação econômico-financeira
conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando apenas os cálculos dos índices;

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O item 0024 na cota reservada tem como novo arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI com valor
unitário de R$ 6.696,03.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O fornecedor TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0046
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação econômico-financeira
conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando apenas os cálculos dos índices;

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$
1.700,00.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O fornecedor TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI foi inabilitado para o item 0047 na
cota reservada pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema O item 0047 na cota reservada tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor
unitário de R$ 1.750,00.

23/06/2021 - 10:58:26 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0047 foi equalizada.

23/06/2021 - 10:58:27 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos de regularidade fiscal da empresa conforme relacionados e
exigidos no item 13.2 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação técnica conforme
exigido no item 13.4 do edital; • Não apresentou documentos de qualificação econômico-financeira
conforme exigido no item 13.3 do edital, apresentando apenas os cálculos dos índices;

23/06/2021 - 11:58:23 Sistema O fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI - ME foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 11:58:23 Sistema Motivo: • Apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • Apresentou sua proposta sem a
Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 meses no formato On-Site para o item 72; • Não apresentou
o QSA da empresa conforme exigido no item 13.2.1 do edital; • Não apresentou a CRP do Contador
conforme exigido no item 13.3.3 do edital; • Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;

23/06/2021 - 11:58:23 Sistema O fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI - ME foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 11:58:23 Sistema Motivo: • Apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • Apresentou sua proposta sem a
Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de
Referência que exige garantia mínima de 24 meses no formato On-Site para o item 72; • Não apresentou
o QSA da empresa conforme exigido no item 13.2.1 do edital; • Não apresentou a CRP do Contador
conforme exigido no item 13.3.3 do edital; • Não apresentou a comprovação no cadastro de
contribuinte estadual conforme exigido no item 13.2.2 do edital;

23/06/2021 - 11:58:23 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 389,49.

23/06/2021 - 12:25:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 23/06/2021.
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23/06/2021 - 12:25:53 Sistema Motivo: SOLICITAMOS QUE SEJA ENVIDAS CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS REFERENTEES AOS
ATESTADOS APRESENTADOS. OBSERVAÇÃO: MANIFFESTAR DENTRO DO PRAZO DA DILIGÊNCIA.

23/06/2021 - 12:32:43 Sistema O fornecedor TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME declarou intenção
de recurso para o item 0027.

23/06/2021 - 12:33:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 23/06/2021.

23/06/2021 - 12:33:55 Sistema Motivo: Apresentou proposta com DUAS declarações de garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem
especificar a forma de prestação, SOLICITAMOS QUE SEJA ENCAMINHADO O ESCLARECIEMENTO
QUANTO A GARANTIA E AS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO ATESTADO.

23/06/2021 - 12:45:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 23/06/2021.

23/06/2021 - 12:45:36 Sistema Motivo: Apresentou proposta com declaração de garantia de 24 meses sem especificar a forma de prestação.
Solicitamos esclarecimentos observado o disposto no Termo de Referência.

23/06/2021 - 13:00:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/06/2021.

23/06/2021 - 13:00:27 Sistema Motivo: REABERTURA DE DILIGÊNCIA, 1º PRAZO ESTIPULADO INSUFICIENTE. SOLICITAMOS QUE
SEJA ENVIDAS CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS REFERENTEES AOS ATESTADOS APRESENTADOS.
OBSERVAÇÃO: MANIFFESTAR DENTRO DO PRAZO DA DILIGÊNCIA.

23/06/2021 - 13:01:40 Sistema A diligência do item 0063 foi anexada ao processo.

23/06/2021 - 13:04:56 Sistema O fornecedor D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 13:04:56 Sistema O fornecedor D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 13:04:56 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor unitário de R$ 4.200,00.

23/06/2021 - 13:04:56 Sistema O fornecedor D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 13:04:56 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$ 715,00.

23/06/2021 - 13:04:56 Sistema O fornecedor D. A. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 13:04:56 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
310,00.

23/06/2021 - 13:04:57 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do
item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de Referência. • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital; • Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido
no item 13.3.3 do edital; • Não apresentou a Certidão Específica e documentos do proprietário exigidos no
item 13.1.6 do edital; • Não apresentou o alvará de localização da empresa conforme exigido no item
13.2.8 do edital; • Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem a relação dos produtos
fornecidos e assinado digitalmente tornando inválida a assinatura no processo de digitalização.

23/06/2021 - 13:04:57 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do
item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de Referência. • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital; • Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido
no item 13.3.3 do edital; • Não apresentou a Certidão Específica e documentos do proprietário exigidos no
item 13.1.6 do edital; • Não apresentou o alvará de localização da empresa conforme exigido no item
13.2.8 do edital; • Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem a relação dos produtos
fornecidos e assinado digitalmente tornando inválida a assinatura no processo de digitalização.

23/06/2021 - 13:04:57 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do
item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de Referência. • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital; • Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido
no item 13.3.3 do edital; • Não apresentou a Certidão Específica e documentos do proprietário exigidos no
item 13.1.6 do edital; • Não apresentou o alvará de localização da empresa conforme exigido no item
13.2.8 do edital; • Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem a relação dos produtos
fornecidos e assinado digitalmente tornando inválida a assinatura no processo de digitalização.

23/06/2021 - 13:04:57 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta sem a Declaração de garantia contrariando ao exigido na Letra “d” do
item 12.2 do edital e item 12.4 do Termo de Referência. • Não apresentou o QSA da empresa
conforme exigido no item 13.2.1 do edital; • Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido
no item 13.3.3 do edital; • Não apresentou a Certidão Específica e documentos do proprietário exigidos no
item 13.1.6 do edital; • Não apresentou o alvará de localização da empresa conforme exigido no item
13.2.8 do edital; • Apresentou cópia de atestado de capacidade técnica sem a relação dos produtos
fornecidos e assinado digitalmente tornando inválida a assinatura no processo de digitalização.

23/06/2021 - 13:12:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 23/06/2021.

23/06/2021 - 13:12:07 Sistema Motivo: DECLARAÇÃO SOBRE A GRANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA,
OBSERVANDO O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

23/06/2021 - 13:13:16 Sistema O fornecedor BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 13:13:16 Sistema Motivo: • Apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • Não apresentou a Certidão Específica
exigida no item 13.1.6 do edital; • Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no item 13.2.1
do edital; • Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no item 13.3.3 do edital;

23/06/2021 - 13:13:16 Sistema O fornecedor BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME foi inabilitado para o item 0012
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 13:13:16 Sistema Motivo: • Apresentou a Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sem assinatura do Contador da empresa, não atendendo o exigido no item 13.6 do edital para usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06; • Não apresentou a Certidão Específica
exigida no item 13.1.6 do edital; • Não apresentou o QSA da empresa conforme exigido no item 13.2.1
do edital; • Não apresentou a CRP do Contador conforme exigido no item 13.3.3 do edital;

23/06/2021 - 13:13:16 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 3.400,00.

23/06/2021 - 13:16:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 23/06/2021.

23/06/2021 - 13:16:50 Sistema Motivo: DECLARAÇÃO SOBRE A GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTAS,
OBSERVANDO O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

23/06/2021 - 13:19:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 23/06/2021.

23/06/2021 - 13:19:19 Sistema Motivo: DECLARAÇÃO SOBRE A GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA,
OBSERVANDO O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

23/06/2021 - 13:20:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 23/06/2021.
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23/06/2021 - 13:20:36 Sistema Motivo: DECLARAÇÃO SOBRE A GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA,
OBSERVANDO O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

23/06/2021 - 14:03:53 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

23/06/2021 - 14:15:30 Sistema A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.

23/06/2021 - 15:21:52 Sistema O fornecedor QUALITY ELETROMOVEIS LTDA foi inabilitado no processo.

23/06/2021 - 15:21:52 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com DUAS declarações de garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem
especificar a forma de prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; NÃO ATENDEU A DILIGENCIA
PARA CONFIRMAR A FORMA DE GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS PARA CONFIRMAR SUA
VERACIDADE.

23/06/2021 - 15:21:52 Sistema O fornecedor QUALITY ELETROMOVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:21:52 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com DUAS declarações de garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem
especificar a forma de prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; NÃO ATENDEU A DILIGENCIA
PARA CONFIRMAR A FORMA DE GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS PARA CONFIRMAR SUA
VERACIDADE.

23/06/2021 - 15:21:52 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
2.340,00.

23/06/2021 - 15:21:52 Sistema O fornecedor QUALITY ELETROMOVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:21:52 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com DUAS declarações de garantia, divergindo entre 12 e 24 meses sem
especificar a forma de prestação, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site; NÃO ATENDEU A DILIGENCIA
PARA CONFIRMAR A FORMA DE GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS E APRESENTAR AS
NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS ATESTADOS APRESENTADOS PARA CONFIRMAR SUA
VERACIDADE.

23/06/2021 - 15:21:52 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$
1.499,00.

23/06/2021 - 15:26:37 Sistema O fornecedor ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:26:37 Sistema Motivo: • Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:26:37 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
4.015,00.

23/06/2021 - 15:27:01 Sistema O fornecedor ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA foi inabilitado para o item 0022 na cota reservada pelo
pregoeiro.

23/06/2021 - 15:27:01 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:27:01 Sistema O item 0022 na cota reservada tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com
valor unitário de R$ 4.015,00.

23/06/2021 - 15:27:19 Sistema O fornecedor ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:27:19 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:27:19 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI com valor unitário de R$
1.709,87.

23/06/2021 - 15:34:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 23/06/2021.

23/06/2021 - 15:34:13 Sistema Motivo: DECLARAÇÃO SOBRE A GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTAS,
OBSERVANDO O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

23/06/2021 - 15:45:00 Sistema O fornecedor PUHLTECH INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:45:00 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 24 meses, porém informou a forma
da prestação da garantia, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige
garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE
MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:45:00 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$
3.150,00.

23/06/2021 - 15:45:52 Sistema O fornecedor PUHLTECH INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0029 na cota reservada pelo
pregoeiro.

23/06/2021 - 15:45:52 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 24 meses, porém NÃO informou a
forma da prestação da garantia, não atendendo as exigências do item 12.2 do Termo de Referência que
exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no formato On-Site para o presente item; NÃO SE
MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A INREGULARIDADE
APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:45:52 Sistema O item 0029 na cota reservada tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor
unitário de R$ 3.150,00.

23/06/2021 - 15:51:06 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:51:06 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito,
novamente Declarou que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 15:51:06 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 2.438,50.
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23/06/2021 - 15:55:50 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:55:50 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:55:50 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI com valor unitário de R$
2.063,39.

23/06/2021 - 15:57:16 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:57:16 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:57:16 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$
1.800,00.

23/06/2021 - 15:57:51 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0018 na cota reservada
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:57:51 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:57:51 Sistema O item 0018 na cota reservada tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor
unitário de R$ 1.800,00.

23/06/2021 - 15:58:46 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:58:46 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:58:46 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$
2.535,00.

23/06/2021 - 15:58:59 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:58:59 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:58:59 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI com valor unitário de R$
3.567,74.

23/06/2021 - 15:59:15 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:59:15 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:59:15 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor unitário de R$ 5.000,00.

23/06/2021 - 15:59:28 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0022 na cota reservada
pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 15:59:28 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 15:59:28 Sistema O item 0022 na cota reservada tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor
unitário de R$ 5.000,00.

23/06/2021 - 16:02:06 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:02:06 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:02:06 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor unitário de R$ 800,00.

23/06/2021 - 16:02:20 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:02:20 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:02:20 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 545,00.

23/06/2021 - 16:02:56 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:02:56 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:02:56 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 858,00.

23/06/2021 - 16:04:16 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:04:16 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito,
novamente Declarou que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:04:16 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com valor unitário de R$
4.439,00.
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23/06/2021 - 16:04:46 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:04:46 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:04:46 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 4.665,84.

23/06/2021 - 16:06:37 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:06:37 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:06:37 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 312,30.

23/06/2021 - 16:08:55 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:08:55 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:08:55 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 625,00.

23/06/2021 - 16:09:23 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:09:23 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:09:23 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 980,00.

23/06/2021 - 16:11:17 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:11:17 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito,
novamente Declarou que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:11:17 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP com valor unitário de R$
4.000,00.

23/06/2021 - 16:12:30 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0065.

23/06/2021 - 16:12:30 Sistema Motivo: Erro na justificativa.

23/06/2021 - 16:12:30 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor unitário de R$ 3.900,00.

23/06/2021 - 16:12:51 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:12:51 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito, novamente Declarou
que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:12:51 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP com valor unitário de R$
4.000,00.

23/06/2021 - 16:14:21 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:14:21 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses
para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA PARA SANAR A
INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:14:21 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$
2.600,00.

23/06/2021 - 16:14:55 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:14:55 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato on-site para o presente item; NÃO SE MANIFESTOU E NÃO ATENDEU A DILIGENCIA ABERTA
PARA SANAR A INREGULARIDADE APRESENTADA.

23/06/2021 - 16:14:55 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 349,00.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.
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23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:15:47 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:16 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.

23/06/2021 - 16:16 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.

23/06/2021 - 16:16 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.

23/06/2021 - 16:16 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.

23/06/2021 - 16:16 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.

23/06/2021 - 16:16 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.

23/06/2021 - 16:16 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.

23/06/2021 - 16:16 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.

23/06/2021 - 16:16:02 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:16:41 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:16:51 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:17:05 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:17:14 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:17:36 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.
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23/06/2021 - 16:18:36 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:18:36 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito,
novamente Declarou que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:18:36 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$
6.000,00.

23/06/2021 - 16:18:52 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0022 na cota reservada pelo
pregoeiro.

23/06/2021 - 16:18:52 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito,
novamente Declarou que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:18:52 Sistema O item 0022 na cota reservada tem como novo arrematante LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA com valor
unitário de R$ 5.890,00.

23/06/2021 - 16:18:52 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois
resultados do item 0022 foi equalizada.

23/06/2021 - 16:20:03 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:20:24 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO.

23/06/2021 - 16:20:51 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

23/06/2021 - 16:20:51 Sistema Motivo: Apresentou sua proposta com declaração de garantia de apenas 12 meses, não atendendo as
exigências do item 12.2 do Termo de Referência que exige garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses no
formato On-Site para o presente item e em diligencia aberta para declaração da licitante a esse respeito,
novamente Declarou que a garantia é apenas de 12 meses não atendendo o interesse do órgão licitador.

23/06/2021 - 16:20:51 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante OBM INFOR. PARAUAPEBAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 820,00.

23/06/2021 - 16:21:03 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OBM INFOR. PARAUAPEBAS
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI.

23/06/2021 - 16:21:48 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:21:57 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:22:20 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECHNO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA.

23/06/2021 - 16:25:15 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

23/06/2021 - 16:32:04 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LINK PRIME TECNOLOGIA LTDA.

23/06/2021 - 16:34:07 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0026.

23/06/2021 - 16:34:07 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA.

23/06/2021 - 16:35:04 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/06/2021 às 17:05.

23/06/2021 - 16:44:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0026.

23/06/2021 - 16:44:08 Sistema Intenção: Valores vendidos não vão entregar o computador correto.

23/06/2021 - 16:44:08 Sistema Justificativa: Declaração com motivação dúbia.

23/06/2021 - 16:44:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0027.

23/06/2021 - 16:44:19 Sistema Intenção: Não consegui postar a nota do item 63. É possível reabrir?

23/06/2021 - 16:44:19 Sistema Justificativa: Declaração com motivação dúbia.

23/06/2021 - 17:07:43 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.
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23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.
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23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 09:00 do dia 24/06/2021.

23/06/2021 - 17:10:34 Sistema Motivo: Conforme previsto no Art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/19.

23/06/2021 - 17:12:19 F. TECHNO IMPORTACAO... Negociação Item 0063: Estou no meu limite.

23/06/2021 - 17:12:36 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0017: Boa tarde Sr. Pregoeiro, os Itens já estão com o valores no limite

23/06/2021 - 17:12:58 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0018: Boa tarde Sr. Pregoeiro, os Itens já estão com o valores no limite

23/06/2021 - 17:12:58 Pregoeiro Senhores(as) licitantes, o Município de Floresta do Araguaia pede a compreensão de todos os arrematantes
e solicita encarecidamente que seja analisadas as propostas apresentadas e que nos forneça menores
preços para os itens.

23/06/2021 - 17:14:12 Pregoeiro O prazo se encerrará amanhã às nove horas para que todos possam fazer essa revisão em seus preços.

23/06/2021 - 17:14:26 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0019: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:14:50 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0021: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:15:13 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0022: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:15:55 Pregoeiro Assim sendo, me despeço por hoje, retornaremos ao final do prazo da negociação. Boa Noite a Todos.

23/06/2021 - 17:16:04 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0026: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:16:36 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0028: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:16:56 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0029: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:17:36 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0042: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:17:55 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0043: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:18:24 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0044: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:18:41 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0046: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:19:01 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0047: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:19:14 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0068: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:19:35 F. LINK PRIME TECNOL... Negociação Item 0069: Sr. Pregoeiro, já estamos com o valores no limite

23/06/2021 - 17:19:57 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0002: Boa tarde Senhor preogeiro, pedimos desculpas por nao ter acompanhando o
processo, solicitamos a autorização para mandar a proposta realinhada retificada no e-mail

23/06/2021 - 17:20:40 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0004: Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que revi meus calculos e já baixei no meu mínimo
na fase de lances, devido a grande concorrencia.

23/06/2021 - 17:21:10 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0005: Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que revi meus calculos e já baixei no meu mínimo
na fase de lances, devido a grande concorrencia.

23/06/2021 - 17:21:15 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0020: Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que revi meus calculos e já baixei no meu mínimo
na fase de lances, devido a grande concorrencia.

23/06/2021 - 17:21:19 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0023: Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que revi meus calculos e já baixei no meu mínimo
na fase de lances, devido a grande concorrencia.

23/06/2021 - 17:21:23 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0024: Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que revi meus calculos e já baixei no meu mínimo
na fase de lances, devido a grande concorrencia.

23/06/2021 - 17:21:36 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0025: Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que revi meus calculos e já baixei no meu mínimo
na fase de lances, devido a grande concorrencia.

23/06/2021 - 17:21:39 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0051: Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que revi meus calculos e já baixei no meu mínimo
na fase de lances, devido a grande concorrencia.

23/06/2021 - 17:21:42 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0052: Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que revi meus calculos e já baixei no meu mínimo
na fase de lances, devido a grande concorrencia.

23/06/2021 - 17:28:56 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:29:30 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0006: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:29:48 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0012: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:29:56 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0013: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:30:05 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0011: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:30:12 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0014: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:30:13 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0002: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:30:20 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0015: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:30:20 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0003: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:30:25 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0007: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:30:26 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0016: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.
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23/06/2021 - 17:30:30 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0008: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:30:35 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0009: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:30:39 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0010: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:30:42 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0027: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:30:53 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0053: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:30:55 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0031: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:30:57 F. SERRANA DISTRIBUI... Negociação Item 0054: Boa tarde sr pregoeiro, nfelizmente ja estamos no nosso valor minimo

23/06/2021 - 17:31:01 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0032: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:31:06 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0034: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:31:18 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0034: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:31:25 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0036: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:31:30 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0037: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:31:36 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0038: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:31:42 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0039: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:31:49 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0040: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:01 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0041: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:06 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0045: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:13 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0048: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:18 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0049: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:23 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0050: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:32 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0055: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:37 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0056: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:42 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0057: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:47 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0058: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:32:55 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0059: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:33:07 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0059: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:33:12 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0060: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:33:44 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0070: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:33:53 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0071: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

23/06/2021 - 17:33:58 F. OBM INFOR. PARAUA... Negociação Item 0072: Senhor Pregoeiro, Chegamos ao nosso Limite, Agrademos a Compreensão.

24/06/2021 - 08:02:16 F. EXITUS COMERCIAL ... Negociação Item 0030: Bom dia, já estamos em nosso limite.

24/06/2021 - 09:03:49 Pregoeiro Bom dia Senhores(as) Licitantes.

24/06/2021 - 09:07:09 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 09:07:09 Sistema Motivo: ANEXAR A PROPOSTA READEQUADA PARA TODOS OS ITENS ARREMATADOS PELA
LICITANTE.

24/06/2021 - 09:07:39 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 09:07:39 Sistema Motivo: ANEXAR A PROPOSTA READEQUADA PARA TODOS OS ITENS ARREMATADOS PELA
LICITANTE.

24/06/2021 - 09:08:33 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 09:08:33 Sistema Motivo: ANEXAR A PROPOSTA READEQUADA PARA TODOS OS ITENS ARREMATADOS PELA
LICITANTE.

24/06/2021 - 09:09:21 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 09:09:21 Sistema Motivo: ANEXAR A PROPOSTA READEQUADA PARA TODOS OS ITENS ARREMATADOS PELA
LICITANTE.

24/06/2021 - 09:10:08 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0030. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 09:10:52 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0033. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 09:11:28 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0063. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 09:11:52 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0065. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 09:14:15 F. LINK PRIME TECNOL... Documentação Item 0017: Bom dia Sr. Pregoeiro. posso esta enviando toda proposta ou somente item a item
?

24/06/2021 - 09:14:52 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

24/06/2021 - 09:16:28 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

24/06/2021 - 09:19:45 Pregoeiro Licitante LINK PRIME TECNOL, leia o motivo da solicitação que está explicando justamente sobre sua
pergunta.

24/06/2021 - 09:22:30 Pregoeiro Foi solicitado a proposta readequada em apenas um item arrematado por cada licitante para que possa ser
enviada a proposta readequada de todos os itens arrematados por cada um..

24/06/2021 - 09:24:44 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

24/06/2021 - 09:29:51 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

24/06/2021 - 09:33:14 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

24/06/2021 - 09:50:51 Sistema A proposta readequada do item 0063 foi anexada ao processo.
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24/06/2021 - 10:23:08 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0033. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 10:23:08 Sistema Motivo: RATIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA READEQUADA.

24/06/2021 - 10:23:51 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0065. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/06/2021.

24/06/2021 - 10:23:51 Sistema Motivo: RATIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA.

24/06/2021 - 11:16:25 Pregoeiro Em análise do relatório de vencedores do certame, verificou-se que as licitantes que não enviaram as
propostas readequadas são arrematantes de apenas 01 (um) único item cada, assim sendo, considerando
que os valores finais constam na ata eletrônica e no relatório dos vencedores, será desconsiderada a falta de
envio das propostas readequadas das licitantes arrematantes dos itens 33 e 65.

24/06/2021 - 11:16:55 Pregoeiro Declaro encerrada a sessão, agradecemos a participação de todos.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.
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24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

24/06/2021 - 11:17:10 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0001 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0002 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0003 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0004 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0005 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0006 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0007 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0008 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0009 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0010 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0011 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0012 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0013 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0014 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0015 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0016 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0017 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0018 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0019 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0020 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0021 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0022 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0023 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0024 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0025 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0026 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0027 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0028 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0029 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0030 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0031 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0032 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0033 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0034 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.
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28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0035 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0036 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0037 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0038 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0039 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0040 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0041 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0042 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0043 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0044 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0045 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0046 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0047 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0048 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0049 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0050 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0051 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0052 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0053 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0054 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0055 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0056 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0057 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0058 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0059 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0060 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0061 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0062 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0063 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0064 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0065 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0066 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0067 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0068 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0069 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0070 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0071 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

28/06/2021 - 13:58:40 Sistema O Item 0072 foi homologado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

Esta ata foi gerada em 26/07/2021 às 11:08.

DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA

Pregoeiro(a)

VALDIVANI MARTINS BARROS

Apoio
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WALDSON ANTUNES MORAIS

Apoio
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