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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Pregão Eletrônico - 9/2021-003

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

24/09/2021 15:38 27/09/2021 10:00 04/10/2021 10:00 07/10/2021 10:00 07/10/2021 10:01

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

01/10/2021 - 18:23 Pedido de Esclarecimento com
Impugnação

05/10/2021 - 18:39 Indeferido Pedido: Esclarecimento e Impugnação.pdf

Segue em anexo.

Prezados, em virtude, do esclarecimento ao edital do Pregão Eletrônico 9/2021-003, esta Pregoeira, por meio deste, vem apresentar resposta à impugnação proposta. a) A
empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME alega que em relação a prazos, como a entrega de material, apresentam uma profunda distinção em razão da naturalidade
da sede de cada licitante, de modo que as empresas mais distantes do Município de São Sebastiao da Boa Vista ficariam deveras prejudicadas com o prazo estabelecido, cabe
ainda dizer que tal distinção é vedada pelo inciso I, `PAR` 1º do artigo 3º da Lei de Licitações. Além disso, a empresa afirma equívoco na exigência do documento Alvará da
vigilância sanitária, para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão Eletrônico 9/2021-003.
Requer a solicitante: a). Que o órgão esclareça que, mediante justificativa plausível (considerando distância e a atual conjuntura), estaria aberto a futuras propostas de
prorrogação de prazo de entrega por parte do licitante vencedor; b) Que não será exigido alvará sanitário para os itens 25 e 26 (quadros). Ante o exposto, a Pregoeira da
Prefeitura Municipal de São Sebastiao da Boa Vista esclarece a solicitação apresentada pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, para, considerando os
termos e fundamentos ora expostos e observados os Princípios da Legalidade, Razoabilidade e da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, no mérito, esclarecer: Que,
em relação ao prazo de entrega estabelecido no instrumento convocatório, o mesmo está sujeito a prorrogação, desde que solicitado e justificado pela empresa vencedora. Que,
em relação a exigência de alvará sanitário, informo que houve um equívoco na cláusula 11.6.1.11. ao exigir tal documento e que de fato não será exigido em razão de não fazer
parte da relação de produtos que estabelece a exigência da Anvisa.

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

0001 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM
PRANCHETA EM RESINA
ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA UNIVERSITÁRIA
COM PRANCHETA LATERAL FIXA,
CONFECCIONADA EM RESINA
TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO ABS
VIRGEM, COM NO MÍNIMO 4 MM DE
ESPESSURA; ALTURA APROXIMADA DO
ASSENTO AO CHÃO DE 460 MM; ASSENTO/
COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460 MM DE
LARGURA E 415 MM DE PROFUNDIDADE;
ENCOSTO/ ALTURA APROXIMADA DO CHÃO
DE 0,85CM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460
MM DE LARGURA E 330 MM DE ALTURA –
AMPLA CONCORRENCIA.

413,33 2.250 - UN Homologado

0002 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM
PRANCHETA EM RESINA
ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA UNIVERSITÁRIA
COM PRANCHETA LATERAL FIXA,
CONFECCIONADA EM RESINA
TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO ABS
VIRGEM, COM NO MÍNIMO 4 MM DE
ESPESSURA; ALTURA APROXIMADA DO
ASSENTO AO CHÃO DE 460 MM; ASSENTO/
COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460 MM DE
LARGURA E 415 MM DE PROFUNDIDADE;
ENCOSTO/ ALTURA APROXIMADA DO CHÃO
DE 0,85CM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460
MM DE LARGURA E 330 MM DE ALTURA –
AMPLA CONCORRENCIA.

413,33 750 - UN Homologado

0003 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/
PROFESSOR
ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA DA MESA EM
METALON 50X30 – COTA RESERVADA.

886,67 375 - UN Homologado

0004 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/
PROFESSOR
ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA DA MESA EM
METALON 50X30 – COTA RESERVADA.

886,67 125 - UN Homologado

0005 05 FOGÃO INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO: DE PISO COURAÇADO 04
BOCAS C/FORNO PRETO ,CHAMA TRIPLA COM
CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS
INTERNAS E EXTERNAS, GRADES
EQUEIMADORES DA MESA DE FERRO
FUNDIDO: MAIOR RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS. – EXCLUSIVO ME/EPP.

2.116,67 15 - UN Homologado
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0006 06 CONJUNTO HEXAGONAL
ESPECIFICAÇÃO: TRAPÉZIO INFANTIL,
CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E
SEIS CADEIRAS E SEIS MESAS ESTRUTURA
EM AÇO INDUSTRIAL 1010/1020 CHAPA 16
COM DIÂMETRO 19.05MM E ESPESSURA DE
1,50MM. MESA FORMADA POR 2 PARES DE
COLUNAS – AMPLA CONCORRENCIA.

2.900,00 188 - UN Homologado

0007 06 CONJUNTO HEXAGONAL
ESPECIFICAÇÃO: TRAPÉZIO INFANTIL,
CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E
SEIS CADEIRAS E SEIS MESAS ESTRUTURA
EM AÇO INDUSTRIAL 1010/1020 CHAPA 16
COM DIÂMETRO 19.05MM E ESPESSURA DE
1,50MM. MESA FORMADA POR 2 PARES DE
COLUNAS – AMPLA CONCORRENCIA.

2.900,00 62 - UN Homologado

0008 CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06
ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 6, SENDO A ALTURA DO ALUNO
COMPREENDIDA ENTRE 1,59 E 1,88 M
(CONJUNTO AZUL), CONFORME GRAVAÇÃO
IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA
ESTRUTURA DA MESA E NO ENCOSTO DA
CADEIRA: OBS: NESTE MODELO 2 O TAMPO
DA MESA É CONSTITUÍDO EM ABS
(PLÁSTICO): CONJUNTO COMPOSTO DE: A) 1
(UMA) MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO
INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO
DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM
PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. B) 1
(UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO
E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO,
MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
AÇO. ESTRUTURA METÁLICA (MESA E
CADEIRA): MESA: MONTANTES VERTICAIS,
PÉS E TRAVESSAS CONFECCIONADOS EM
TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA; CADEIRA: ESTRUTURA EM
TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA; PINTURA: EM TINTA EM PÓ
HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER,
ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40
MICROMETROS, NA COR CINZA;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTÊNCIA – COTA
RESERVADA.

575,00 900 - UN Homologado

0009 CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06
ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 6, SENDO A ALTURA DO ALUNO
COMPREENDIDA ENTRE 1,59 E 1,88 M
(CONJUNTO AZUL), CONFORME GRAVAÇÃO
IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA
ESTRUTURA DA MESA E NO ENCOSTO DA
CADEIRA: OBS: NESTE MODELO 2 O TAMPO
DA MESA É CONSTITUÍDO EM ABS
(PLÁSTICO): CONJUNTO COMPOSTO DE: A) 1
(UMA) MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO
INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO
DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM
PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. B) 1
(UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO
E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO,
MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
AÇO. ESTRUTURA METÁLICA (MESA E
CADEIRA): MESA: MONTANTES VERTICAIS,
PÉS E TRAVESSAS CONFECCIONADOS EM
TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA; CADEIRA: ESTRUTURA EM
TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA; PINTURA: EM TINTA EM PÓ
HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER,
ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40
MICROMETROS, NA COR CINZA;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTÊNCIA – COTA
RESERVADA.

575,00 300 - UN Homologado
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0010 CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 4, SENDO A ALTURA DO ALUNO
COMPREENDIDA ENTRE 1,33 E 1,59 M
(CONJUNTO VERMELHO), CONFORME
GRAVAÇÃO IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA
NA ESTRUTURA DA MESA E NO ENCOSTO DA
CADEIRA: CONJUNTO COMPOSTO DE: A) 1
(UMA) MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO
INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO
DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM
PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.
B)1(UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA
(MESA E CADEIRA): MESA: MONTANTES
VERTICAIS, PÉS E TRAVESSAS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
PINTURA: EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI /
POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM
CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO
300 HORAS SOLDAS

508,33 900 - UN Homologado

0011 CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 4, SENDO A ALTURA DO ALUNO
COMPREENDIDA ENTRE 1,33 E 1,59 M
(CONJUNTO VERMELHO), CONFORME
GRAVAÇÃO IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA
NA ESTRUTURA DA MESA E NO ENCOSTO DA
CADEIRA: CONJUNTO COMPOSTO DE: A) 1
(UMA) MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO
INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO
DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM
PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.
B)1(UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA
(MESA E CADEIRA): MESA: MONTANTES
VERTICAIS, PÉS E TRAVESSAS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
PINTURA: EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI /
POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM
CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO
300 HORAS SOLDAS

508,33 300 - UN Homologado

0012 CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03
ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 4, SENDO A ALTURA DO ALUNO
COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42 M
(CONJUNTO AMARELO), CONFORME
GRAVAÇÃO IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA
NA ESTRUTURA DA MESA E NO ENCOSTO DA
CADEIRA: CONJUNTO COMPOSTO DE: A) 1
(UMA) MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO
INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO
DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM
PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.
B)1(UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA
(MESA E CADEIRA): MESA: MONTANTES
VERTICAIS, PÉS E TRAVESSAS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
PINTURA: EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI /
POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM
CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO
300 HORAS SOLDAS.

480,00 900 - UN Homologado
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0013 CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03
ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 4, SENDO A ALTURA DO ALUNO
COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42 M
(CONJUNTO AMARELO), CONFORME
GRAVAÇÃO IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA
NA ESTRUTURA DA MESA E NO ENCOSTO DA
CADEIRA: CONJUNTO COMPOSTO DE: A) 1
(UMA) MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO
INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO
DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM
PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.
B)1(UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA
(MESA E CADEIRA): MESA: MONTANTES
VERTICAIS, PÉS E TRAVESSAS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
PINTURA: EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI /
POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM
CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO
300 HORAS SOLDAS.

480,00 300 - UN Homologado

0014 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL
ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E
ATIVIDADES ESCOLARES 1MESA
COLORIDADE 68,5 X 68,5CM COM 61CM DE
ALTURA E 4 CADEIRAS COLORIDAS COM
ASSENTO DE3 31,5 X 9,5CM E ALTURA DE
67CM. PARA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES E
ATIVIDADES.

1.298,33 50 - UN Homologado

0015 MESA PARA PROFESSOR
ESPECIFICAÇÃO: 02 GAVETAS, TAMANHO:1M
X 0,6M X 0,74CM. CADEIRA EM MELANÍMICO
OU FÓRMICA: 44CM X37CM X37CM, PINTURA
E POXIPÓ

998,33 38 - UN Homologado

0016 16 CADEIRA PARA PROFESSOR
ESPECIFICAÇÃO: MODELO FIXA 04 PÉS LINHA:
SECRETÁRIA GARANTIA1ANO SEM BRAÇOS,
ENCOSTO ESPUMA INJETADA COM
DENSIDADE 45 REVESTIMENTO: J.SERRANO
OU COURVIN ASSENTO: ESPUMA INJETADA
COM DENSIDADE BASE PRETA E CINZA.

4

340,00 42 - UN Homologado

0017 CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01
ESPECIFICAÇÃO: SENDO A ALTURA DO
ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 À 1,16 M
(CONJUNTO LARANJA), CONFORME
GRAVAÇÃO IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA
NA ESTRUTURA DA MESA E NO ENCOSTO DA
CADEIRA: CONJUNTO COMPOSTO DE: A) 1
(UMA) MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO
INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO
DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM
PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.
B)1(UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA
(MESA E CADEIRA): MESA: MONTANTES
VERTICAIS, PÉS E TRAVESSAS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
PINTURA: EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI /
POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM
CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO
300 HORAS SOLDAS.

468,33 900 - UN Homologado
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0018 CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01
ESPECIFICAÇÃO: SENDO A ALTURA DO
ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 À 1,16 M
(CONJUNTO LARANJA), CONFORME
GRAVAÇÃO IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA
NA ESTRUTURA DA MESA E NO ENCOSTO DA
CADEIRA: CONJUNTO COMPOSTO DE: A) 1
(UMA) MESA COM TAMPO EM PLÁSTICO
INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO
MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO
DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM
PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO
PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.
B)1(UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA
(MESA E CADEIRA): MESA: MONTANTES
VERTICAIS, PÉS E TRAVESSAS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA;
PINTURA: EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI /
POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM
CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO
300 HORAS SOLDAS.

468,33 300 - UN Homologado

0019 CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO
MESA + CADEIRA (CJA 05)
ESPECIFICAÇÃO: 1,46M A 1,76M – TAMANHO 5,
ALTURA DO ALUNO RECOMENDADA: 1,46M À
1,76M. MEDIDAS DA MESA: A - 0,69CM / L -
0,60CM / P - 0,48CM; MESA COM MDP EM
15MM / ACABAMENTO: FITA DE BORDA;
PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO; TUBOS
DA MESA EM AÇO: 30X20: PAREDE DE 0,9MM;
30X50: PAREDE DE 0,9MM; PINTURA EPÓXI.
MEDIDAS DA CADEIRA: A - 0,79M / L - 0,53CM /
P - 0,41CM; CADEIRA COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO; TUBO DA
CADEIRA EM AÇO:; 3/4: PAREDE DE 1,2M;
PINTURA EPÓXI.

526,67 900 - UN Homologado

0020 CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO
MESA + CADEIRA (CJA 05)
ESPECIFICAÇÃO: 1,46M A 1,76M – TAMANHO 5,
ALTURA DO ALUNO RECOMENDADA: 1,46M À
1,76M. MEDIDAS DA MESA: A - 0,69CM / L -
0,60CM / P - 0,48CM; MESA COM MDP EM
15MM / ACABAMENTO: FITA DE BORDA;
PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO; TUBOS
DA MESA EM AÇO: 30X20: PAREDE DE 0,9MM;
30X50: PAREDE DE 0,9MM; PINTURA EPÓXI.
MEDIDAS DA CADEIRA: A - 0,79M / L - 0,53CM /
P - 0,41CM; CADEIRA COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO; TUBO DA
CADEIRA EM AÇO:; 3/4: PAREDE DE 1,2M;
PINTURA EPÓXI.

526,67 300 - UN Homologado
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0021 MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA
EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPO EM MDP OU
MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR
EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
CONSTITUINTES - MESA . TAMPO EM MDP OU
MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO
NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO
MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO,
NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS
ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO).
REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM
CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA
PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE
PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E
COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO
NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS
900MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE)
X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE
TOLERÂNCIA DE ATÉ +2MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA.
. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO
TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE
POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE
(POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE
COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE
TEXTURIZADO, NA COR AZUL (VER
REFERÊNCIAS), COLADA COM ADESIVO "HOT
MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO
MÍNIMA DE 70N (VER FABRICAÇÃO).
DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X
3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/-
0,5MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR
PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO
DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E
DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO
COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO
DA FITA DE BORDO NÃO DEVE APRESENTAR
ESPAÇOS OU DESLOCAMENTOS QUE
FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. .
ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES
VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM
CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR
CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
CURVADO EM FORMATO DE "C", COM
SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM
(1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PÉS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
SECÇÃ

774,00 150 - UN Homologado
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0022 MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA
EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPO EM MDP OU
MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR
EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
CONSTITUINTES - MESA . TAMPO EM MDP OU
MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO
NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO
MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO,
NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS
ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO).
REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM
CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA
PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE
PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E
COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO
NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS
900MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE)
X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE
TOLERÂNCIA DE ATÉ +2MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA.
. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO
TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA,
CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE
POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE
(POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE
COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE
TEXTURIZADO, NA COR AZUL (VER
REFERÊNCIAS), COLADA COM ADESIVO "HOT
MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO
MÍNIMA DE 70N (VER FABRICAÇÃO).
DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X
3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/-
0,5MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR
PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO
DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E
DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO
COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO
DA FITA DE BORDO NÃO DEVE APRESENTAR
ESPAÇOS OU DESLOCAMENTOS QUE
FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. .
ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES
VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM
CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR
CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
CURVADO EM FORMATO DE "C", COM
SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM
(1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PÉS
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA,
SECÇÃ

774,00 50 - UN Homologado

0023 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO
ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO:
MADEIRA COMPENSADA.
- ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA
COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.
- REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO:
EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO.
- BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM
POLIPROPILENO.
- BRAÇOS: REGULÁVEIS COM APOIO EM
POLIPROPILENO.
- MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM
DE ALTURA COM SISTEMA DE
AMORTECIMENTO A GÁS.
- MEDIDAS ASSENTO: 41 CM LARGURA X 39
CM PROFUNDIDADE X 50 ESPESSURA
- MEDIDAS ENCOSTO: 36 CM LARGURA X 29
CM ALTURA X 50 ESPESSURA
- ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO
42 CM - MÁXIMO 52 CM
- ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 58
CM - MÁXIMO 77 CM
- ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO:
MÍNIMO 19 CM - MÁXIMO 26,5 CM
- ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 80 CM -
MÁXIMO 91,5 CM
- DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO
MONTADO: 55 CM LARGURA X 50 CM
PROFUNDIDADE
- CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA.
- DIMENSÕES APROXIMADAS DA
EMBALAGEM: 55 CM LARGURA X 55 CM
PROFUNDIDADE X 28 CM ALTURA
- PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO:
7 KG
- PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG

803,33 150 - UN Homologado
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0024 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO
ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO:
MADEIRA COMPENSADA.
- ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA
COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.
- REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO:
EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO.
- BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM
POLIPROPILENO.
- BRAÇOS: REGULÁVEIS COM APOIO EM
POLIPROPILENO.
- MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM
DE ALTURA COM SISTEMA DE
AMORTECIMENTO A GÁS.
- MEDIDAS ASSENTO: 41 CM LARGURA X 39
CM PROFUNDIDADE X 50 ESPESSURA
- MEDIDAS ENCOSTO: 36 CM LARGURA X 29
CM ALTURA X 50 ESPESSURA
- ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO
42 CM - MÁXIMO 52 CM
- ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 58
CM - MÁXIMO 77 CM
- ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO:
MÍNIMO 19 CM - MÁXIMO 26,5 CM
- ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 80 CM -
MÁXIMO 91,5 CM
- DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO
MONTADO: 55 CM LARGURA X 50 CM
PROFUNDIDADE
- CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA.
- DIMENSÕES APROXIMADAS DA
EMBALAGEM: 55 CM LARGURA X 55 CM
PROFUNDIDADE X 28 CM ALTURA
- PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO:
7 KG
- PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG

803,33 50 - UN Homologado

0025 QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X
120CM ESPECIFICAÇÃO: QUADRO BRANCO
PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO
BRANCO, TELA EM CHAPA DE FIBRA DE
MADEIRA, PINTURA UV DE ALTA
DURABILIDADE, PORTA MARCADORES EM
PLÁSTICO, MOLDURA EM ALUMÍNIO,
ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA
PAREDE, FIXAÇÃO INVISÍVEL

839,53 90 - UN Homologado

0026 QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X
120CM ESPECIFICAÇÃO: QUADRO BRANCO
PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO
BRANCO, TELA EM CHAPA DE FIBRA DE
MADEIRA, PINTURA UV DE ALTA
DURABILIDADE, PORTA MARCADORES EM
PLÁSTICO, MOLDURA EM ALUMÍNIO,
ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA
PAREDE, FIXAÇÃO INVISÍVEL

839,53 30 - UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

24/09/2021 EDITAL MATERIAL PERMANENTE- MOB ESCOLAR- ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

07/10/2021 - 12:13 Negociação aberta para o processo
9/2021-003

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/10/2021 - 12:13 Negociação aberta para o processo
9/2021-003

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/10/2021 - 12:13 Negociação aberta para o processo
9/2021-003

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/10/2021 - 12:16 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/10/2021 às 14:20.

07/10/2021 - 15:10 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/10/2021 - 15:10 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-003

Foram solicitadas diligências nos itens
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/10/2021 - 15:10 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-003

Foram solicitadas diligências no item 5 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 10:16 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0017 para o
fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi
definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 10:46, encerrando às 10:51:00.
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15/10/2021 - 10:53 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,8,9,10,11,19,20,25,26 do
processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 10:53 Negociação aberta para o
processo9/2021-003

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7,12,13,14,16,17,18,21,22 do
processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 10:53 Negociação aberta para o
processo9/2021-003

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,23,24 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 11:03 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,8,9,10,11,19,20,25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 11:03 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-003

Foram solicitadas diligências nos itens 5,6,7,12,13,14,16,17,18,21,22 do processo 9/2021-
003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 11:03 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-003

Foram solicitadas diligências nos itens 15,23,24 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 16:03 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,8,9,10,11,15,19,20,23,24 do
processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 16:03 Negociação aberta para o
processo9/2021-003

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 25,26 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 16:12 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/10/2021 - 16:12 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-003

Foram solicitadas diligências nos itens 25,26 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/10/2021 - 10:04 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/10/2021 - 10:04 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-003

Foram solicitadas diligências nos itens 25,26 do processo 9/2021-003.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/10/2021 - 10:05 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/10/2021 - 10:13 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/10/2021 - 14:04 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/10/2021 - 14:10 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/10/2021 - 16:21 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 01 CARTEIRA
UNIVERSITÁRIA COM
PRANCHETA EM
RESINA
Especificação: Cadeira
universitária com
Prancheta lateral fixa,
confeccionada em Resina
Termoplástica de Alto
Impacto ABS virgem, com
no mínimo 4 mm de
espessura; Altura
aproximada do assento
ao chão de 460 mm;
Assento/ com dimensões
mínimas de 460 mm de
largura e 415 mm de
profundidade; Encosto/
Altura aproximada do
chão de 0,85cm, com
dimensões mínimas de
460 mm de largura e 330
mm de altura – AMPLA
CONCORRENCIA.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CAD/UNI-01 MARCA PRÓPRIA 315,00 2.250 708.750,00
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0002 01 CARTEIRA
UNIVERSITÁRIA COM
PRANCHETA EM
RESINA
Especificação: Cadeira
universitária com
Prancheta lateral fixa,
confeccionada em Resina
Termoplástica de Alto
Impacto ABS virgem, com
no mínimo 4 mm de
espessura; Altura
aproximada do assento
ao chão de 460 mm;
Assento/ com dimensões
mínimas de 460 mm de
largura e 415 mm de
profundidade; Encosto/
Altura aproximada do
chão de 0,85cm, com
dimensões mínimas de
460 mm de largura e 330
mm de altura – AMPLA
CONCORRENCIA.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CAD/UNI-01 MARCA PRÓPRIA 315,00 750 236.250,00

0003 04 CONJUNTO
MESA C/ CADEIRA P/
PROFESSOR
Especificação: Estrutura
da mesa em metalon
50x30 – COTA
RESERVADA.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/PROF-01 MARCA PRÓPRIA 660,00 375 247.500,00

0004 04 CONJUNTO
MESA C/ CADEIRA P/
PROFESSOR
Especificação: Estrutura
da mesa em metalon
50x30 – COTA
RESERVADA.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/PROF-01 MARCA PRÓPRIA 660,00 125 82.500,00

0005 05 FOGÃO
INDUSTRIAL
Especificação: de piso
couraçado 04 bocas
c/forno preto ,chama tripla
com controle individual
das chamas internas e
externas, grades
equeimadores da mesa
de ferro fundido: maior
resistência para panelas
pesadas. – EXCLUSIVO
ME/EPP.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

PA 0338 SÓ AÇO 2.116,67 15 31.750,05

0006 06 CONJUNTO
HEXAGONAL
Especificação: trapézio
infantil, conjunto formado
por seis cadeiras e seis
cadeiras e seis mesas
estrutura em aço
industrial 1010/1020
chapa 16 com diâmetro
19.05mm e espessura de
1,50mm. Mesa formada
por 2 pares de colunas –
AMPLA
CONCORRENCIA.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/HEX-01 MARCA PRÓPRIA 2.630,00 188 494.440,00

0007 06 CONJUNTO
HEXAGONAL
Especificação: trapézio
infantil, conjunto formado
por seis cadeiras e seis
cadeiras e seis mesas
estrutura em aço
industrial 1010/1020
chapa 16 com diâmetro
19.05mm e espessura de
1,50mm. Mesa formada
por 2 pares de colunas –
AMPLA
CONCORRENCIA.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/HEX-01 MARCA PRÓPRIA 2.630,00 62 163.060,00
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0008 CONJUNTO ALUNO
CJA-06 CJA-06
Especificação: Conjunto
para aluno tamanho 6,
sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,59
e 1,88 m (Conjunto Azul),
conforme gravação
impressa por tampografia
na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS:
neste Modelo 2 o tampo
da mesa é constituído em
ABS (plástico): Conjunto
composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em
plástico injetado com
aplicação de laminado
melamínico na face
superior, dotado de
travessa estrutural
injetada em plástico
técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em
plástico injetado. b) 1
(uma) cadeira empilhável,
com assento e encosto
em polipropileno injetado,
montados sobre estrutura
tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e
cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e
travessas confeccionados
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura; CADEIRA:
estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio,
com costura; PINTURA:
em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa,
espessura mínima 40
micrometros, na cor
CINZA; tratamento
antiferruginoso que
assegure resistência –
COTA RESERVADA.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ALN-06 MARCA PRÓPRIA 440,00 900 396.000,00

0009 CONJUNTO ALUNO
CJA-06 CJA-06
Especificação: Conjunto
para aluno tamanho 6,
sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,59
e 1,88 m (Conjunto Azul),
conforme gravação
impressa por tampografia
na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS:
neste Modelo 2 o tampo
da mesa é constituído em
ABS (plástico): Conjunto
composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em
plástico injetado com
aplicação de laminado
melamínico na face
superior, dotado de
travessa estrutural
injetada em plástico
técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em
plástico injetado. b) 1
(uma) cadeira empilhável,
com assento e encosto
em polipropileno injetado,
montados sobre estrutura
tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e
cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e
travessas confeccionados
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura; CADEIRA:
estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio,
com costura; PINTURA:
em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa,
espessura mínima 40
micrometros, na cor
CINZA; tratamento
antiferruginoso que
assegure resistência –
COTA RESERVADA.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ALN-06 MARCA PRÓPRIA 440,00 300 132.000,00
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0010 CONJUNTO ALUNO -
CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto
para aluno tamanho 4,
sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,33
e 1,59 m (Conjunto
Vermelho), conforme
gravação impressa por
tampografia na estrutura
da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em
plástico injetado com
aplicação de laminado
melamínico na face
superior, dotado de
travessa estrutural
injetada em plástico
técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em
plástico injetado.
b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento
e encosto em
polipropileno injetado,
montados sobre estrutura
tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e
cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e
travessas confeccionados
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura; CADEIRA:
estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio,
com costura; PINTURA:
em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa,
espessura mínima 40
micrometros, na cor
CINZA; tratamento
antiferruginoso que
assegure resistência à
corrosão em câmara de
névoa salina de no
mínimo 300 horas
SOLDAS

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ALN-04 MARCA PRÓPRIA 410,00 900 369.000,00
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0011 CONJUNTO ALUNO -
CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto
para aluno tamanho 4,
sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,33
e 1,59 m (Conjunto
Vermelho), conforme
gravação impressa por
tampografia na estrutura
da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em
plástico injetado com
aplicação de laminado
melamínico na face
superior, dotado de
travessa estrutural
injetada em plástico
técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em
plástico injetado.
b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento
e encosto em
polipropileno injetado,
montados sobre estrutura
tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e
cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e
travessas confeccionados
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura; CADEIRA:
estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio,
com costura; PINTURA:
em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa,
espessura mínima 40
micrometros, na cor
CINZA; tratamento
antiferruginoso que
assegure resistência à
corrosão em câmara de
névoa salina de no
mínimo 300 horas
SOLDAS

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ALN-04 MARCA PRÓPRIA 410,00 300 123.000,00
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0012 CONJUNTO ALUNO –
CJ3 CJA-03
Especificação: Conjunto
para aluno tamanho 4,
sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,19
e 1,42 m (Conjunto
Amarelo), conforme
gravação impressa por
tampografia na estrutura
da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em
plástico injetado com
aplicação de laminado
melamínico na face
superior, dotado de
travessa estrutural
injetada em plástico
técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em
plástico injetado.
b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento
e encosto em
polipropileno injetado,
montados sobre estrutura
tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e
cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e
travessas confeccionados
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura; CADEIRA:
estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio,
com costura; PINTURA:
em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa,
espessura mínima 40
micrometros, na cor
CINZA; tratamento
antiferruginoso que
assegure resistência à
corrosão em câmara de
névoa salina de no
mínimo 300 horas
SOLDAS.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ALN-03 MARCA PRÓPRIA 410,00 900 369.000,00
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0013 CONJUNTO ALUNO –
CJ3 CJA-03
Especificação: Conjunto
para aluno tamanho 4,
sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,19
e 1,42 m (Conjunto
Amarelo), conforme
gravação impressa por
tampografia na estrutura
da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em
plástico injetado com
aplicação de laminado
melamínico na face
superior, dotado de
travessa estrutural
injetada em plástico
técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em
plástico injetado.
b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento
e encosto em
polipropileno injetado,
montados sobre estrutura
tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e
cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e
travessas confeccionados
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura; CADEIRA:
estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio,
com costura; PINTURA:
em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa,
espessura mínima 40
micrometros, na cor
CINZA; tratamento
antiferruginoso que
assegure resistência à
corrosão em câmara de
névoa salina de no
mínimo 300 horas
SOLDAS.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ALN-03 MARCA PRÓPRIA 410,00 300 123.000,00

0014 CONJUNTO COLETIVO
INFANTIL
Especificação: Utilizada
para realização de
brincadeiras e atividades
escolares 1mesa
Coloridade 68,5 x 68,5cm
com 61cm de altura e 4
cadeiras coloridas com
assento de3 31,5 x 9,5cm
e altura de 67cm. Para
organização de
ambientes e atividades.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/COL-01 MARCA PRÓPRIA 940,00 50 47.000,00

0015 MESA PARA
PROFESSOR
Especificação: 02
gavetas, tamanho:1m x
0,6m x 0,74cm. Cadeira
em melanímico ou
fórmica: 44cm x37cm
x37cm, pintura e poxipó

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

MSA/PROF-01 MARCA PRÓPRIA 750,00 38 28.500,00

0016 16 CADEIRA
PARA PROFESSOR
Especificação: modelo
fixa 04 pés linha:
secretária garantia1ano
sem braços, encosto
espuma injetada com
densidade 45
revestimento: J.Serrano
ou Courvin assento:
espuma injetada com
densidade base preta e
cinza. 4

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CAD/PROF-01 MARCA PRÓPRIA 290,00 42 12.180,00
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0017 CONJUNTO ALUNO –
CJ1 CJA-01
Especificação: sendo a
altura do aluno
compreendida entre 0,93
à 1,16 m (Conjunto
Laranja), conforme
gravação impressa por
tampografia na estrutura
da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em
plástico injetado com
aplicação de laminado
melamínico na face
superior, dotado de
travessa estrutural
injetada em plástico
técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em
plástico injetado.
b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento
e encosto em
polipropileno injetado,
montados sobre estrutura
tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e
cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e
travessas confeccionados
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura; CADEIRA:
estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio,
com costura; PINTURA:
em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa,
espessura mínima 40
micrometros, na cor
CINZA; tratamento
antiferruginoso que
assegure resistência à
corrosão em câmara de
névoa salina de no
mínimo 300 horas
SOLDAS.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ALN-01 MARCA PRÓPRIA 385,00 900 346.500,00
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0018 CONJUNTO ALUNO –
CJ1 CJA-01
Especificação: sendo a
altura do aluno
compreendida entre 0,93
à 1,16 m (Conjunto
Laranja), conforme
gravação impressa por
tampografia na estrutura
da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em
plástico injetado com
aplicação de laminado
melamínico na face
superior, dotado de
travessa estrutural
injetada em plástico
técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em
plástico injetado.
b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento
e encosto em
polipropileno injetado,
montados sobre estrutura
tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e
cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e
travessas confeccionados
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura; CADEIRA:
estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio,
com costura; PINTURA:
em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa,
espessura mínima 40
micrometros, na cor
CINZA; tratamento
antiferruginoso que
assegure resistência à
corrosão em câmara de
névoa salina de no
mínimo 300 horas
SOLDAS.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ALN-01 MARCA PRÓPRIA 385,00 300 115.500,00

0019 CONJUNTO ESCOLAR
EM POLIPROPILENO
MESA + CADEIRA (CJA
05)
Especificação: 1,46m a
1,76m – Tamanho 5,
Altura do Aluno
Recomendada: 1,46m à
1,76m. Medidas da Mesa:
A - 0,69cm / L - 0,60cm /
P - 0,48cm; Mesa com
MDP em 15mm /
Acabamento: Fita de
Borda; Porta Livros em
Polipropileno; Tubos da
Mesa em Aço: 30x20:
Parede de 0,9mm; 30x50:
Parede de 0,9mm; Pintura
Epóxi. Medidas da
Cadeira: A - 0,79m / L -
0,53cm / P - 0,41cm;
Cadeira com Assento e
Encosto em Polipropileno;
Tubo da Cadeira em Aço:;
3/4: Parede de 1,2m;
Pintura Epóxi.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ESC-01 MARCA PRÓPRIA 420,00 900 378.000,00
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0020 CONJUNTO ESCOLAR
EM POLIPROPILENO
MESA + CADEIRA (CJA
05)
Especificação: 1,46m a
1,76m – Tamanho 5,
Altura do Aluno
Recomendada: 1,46m à
1,76m. Medidas da Mesa:
A - 0,69cm / L - 0,60cm /
P - 0,48cm; Mesa com
MDP em 15mm /
Acabamento: Fita de
Borda; Porta Livros em
Polipropileno; Tubos da
Mesa em Aço: 30x20:
Parede de 0,9mm; 30x50:
Parede de 0,9mm; Pintura
Epóxi. Medidas da
Cadeira: A - 0,79m / L -
0,53cm / P - 0,41cm;
Cadeira com Assento e
Encosto em Polipropileno;
Tubo da Cadeira em Aço:;
3/4: Parede de 1,2m;
Pintura Epóxi.

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CNJ/ESC-01 MARCA PRÓPRIA 420,00 300 126.000,00
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0021 MESA INDIVIDUAL
ACESSÍVEL PARA
PESSOA EM CADEIRA
DE RODAS (PCR)
Especificação: com tampo
em MDP ou MDF,
revestido na face superior
em laminado melamínico
e na face inferior em
chapa de balanceamento,
montado sobre estrutura
tubular de aço.
CONSTITUINTES -
MESA . Tampo em MDP
ou MDF, com espessura
de 18mm, revestido na
face superior em
laminado melamínico de
alta pressão, 0,8mm de
espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA
(ver referências), cantos
arredondados (conforme
projeto). Revestimento na
face inferior em chapa de
balanceamento (contra
placa fenólica) de 0,6mm.
Aplicação de porcas garra
com rosca métrica M6 e
comprimento 10 mm (ver
detalhamento no projeto).
Dimensões acabadas
900mm (largura) x
600mm (profundidade) x
19,4mm (espessura),
admitindo-se tolerância
de até +2mm para largura
e profundidade e +/- 1mm
para espessura. . Topos
encabeçados com fita de
bordo termoplástica
extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de
polivinila); PP
(polipropileno) ou PE
(polietileno), com "primer"
na face de colagem,
acabamento de superfície
texturizado, na cor AZUL
(ver referências), colada
com adesivo "Hot
Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de
70N (ver fabricação).
Dimensões nominais de
22mm (largura) x 3mm
(espessura), com
tolerância de +/- 0,5mm
para espessura.
Centralizar ponto de início
e término de aplicação da
fita de bordo no ponto
central e do lado oposto à
borda de contato com o
usuário. O ponto de
encontro da fita de bordo
não deve apresentar
espaços ou
deslocamentos que
facilitem seu
arrancamento. . Estrutura
composta de: - Montantes
verticais e travessa
longitudinal
confeccionados em tubo
de aço carbono laminado
a frio, com costura,
secção oblonga de 29mm
x 58mm, em chapa 16
(1,5mm); - Travessa
superior confeccionada
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura, curvado em
formato de "C", com
secção circular, diâmetro
de 31,75mm (1 1/4"), em
chapa 16 (1,5mm); - Pés
confeccionados em tubo
de aço carbono laminado
a frio, com costura, secçã

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

MSA/ACSS-01 MARCA PRÓPRIA 485,00 150 72.750,00
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0022 MESA INDIVIDUAL
ACESSÍVEL PARA
PESSOA EM CADEIRA
DE RODAS (PCR)
Especificação: com tampo
em MDP ou MDF,
revestido na face superior
em laminado melamínico
e na face inferior em
chapa de balanceamento,
montado sobre estrutura
tubular de aço.
CONSTITUINTES -
MESA . Tampo em MDP
ou MDF, com espessura
de 18mm, revestido na
face superior em
laminado melamínico de
alta pressão, 0,8mm de
espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA
(ver referências), cantos
arredondados (conforme
projeto). Revestimento na
face inferior em chapa de
balanceamento (contra
placa fenólica) de 0,6mm.
Aplicação de porcas garra
com rosca métrica M6 e
comprimento 10 mm (ver
detalhamento no projeto).
Dimensões acabadas
900mm (largura) x
600mm (profundidade) x
19,4mm (espessura),
admitindo-se tolerância
de até +2mm para largura
e profundidade e +/- 1mm
para espessura. . Topos
encabeçados com fita de
bordo termoplástica
extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de
polivinila); PP
(polipropileno) ou PE
(polietileno), com "primer"
na face de colagem,
acabamento de superfície
texturizado, na cor AZUL
(ver referências), colada
com adesivo "Hot
Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de
70N (ver fabricação).
Dimensões nominais de
22mm (largura) x 3mm
(espessura), com
tolerância de +/- 0,5mm
para espessura.
Centralizar ponto de início
e término de aplicação da
fita de bordo no ponto
central e do lado oposto à
borda de contato com o
usuário. O ponto de
encontro da fita de bordo
não deve apresentar
espaços ou
deslocamentos que
facilitem seu
arrancamento. . Estrutura
composta de: - Montantes
verticais e travessa
longitudinal
confeccionados em tubo
de aço carbono laminado
a frio, com costura,
secção oblonga de 29mm
x 58mm, em chapa 16
(1,5mm); - Travessa
superior confeccionada
em tubo de aço carbono
laminado a frio, com
costura, curvado em
formato de "C", com
secção circular, diâmetro
de 31,75mm (1 1/4"), em
chapa 16 (1,5mm); - Pés
confeccionados em tubo
de aço carbono laminado
a frio, com costura, secçã

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

MSA/ACSS-01 MARCA PRÓPRIA 485,00 50 24.250,00
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0023 CADEIRA GIRATÓRIA
COM ESPALDAR MÉDIO

Especificação: Assento e
encosto: madeira
compensada.
- Assento e encosto:
espuma injetada com
densidade média de
55kg/m3.
- Revestimento do
assento e encosto: em
tecido polipropileno preto.

- Base: em aço com capa
protetora em
polipropileno.
- Braços: reguláveis com
apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório
com regulagem de altura
com sistema de
amortecimento a gás.
- Medidas Assento: 41 cm
largura x 39 cm
profundidade x 50
espessura
- Medidas Encosto: 36 cm
largura x 29 cm altura x
50 espessura
- Altura do Assento até o
chão: mínimo 42 cm -
máximo 52 cm
- Altura do braço até o
chão: mínimo 58 cm -
máximo 77 cm
- Altura do braço até o
assento: mínimo 19 cm -
máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão:
mínimo 80 cm - máximo
91,5 cm
- Dimensões aproximadas
do produto montado: 55
cm largura x 50 cm
profundidade
- Conteúdo da
embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas
da embalagem: 55 cm
largura x 55 cm
profundidade x 28 cm
altura
- Peso líquido aproximado
do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até
110 kg

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CAD/GIR-01 MARCA PRÓPRIA 750,00 150 112.500,00
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0024 CADEIRA GIRATÓRIA
COM ESPALDAR MÉDIO

Especificação: Assento e
encosto: madeira
compensada.
- Assento e encosto:
espuma injetada com
densidade média de
55kg/m3.
- Revestimento do
assento e encosto: em
tecido polipropileno preto.

- Base: em aço com capa
protetora em
polipropileno.
- Braços: reguláveis com
apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório
com regulagem de altura
com sistema de
amortecimento a gás.
- Medidas Assento: 41 cm
largura x 39 cm
profundidade x 50
espessura
- Medidas Encosto: 36 cm
largura x 29 cm altura x
50 espessura
- Altura do Assento até o
chão: mínimo 42 cm -
máximo 52 cm
- Altura do braço até o
chão: mínimo 58 cm -
máximo 77 cm
- Altura do braço até o
assento: mínimo 19 cm -
máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão:
mínimo 80 cm - máximo
91,5 cm
- Dimensões aproximadas
do produto montado: 55
cm largura x 50 cm
profundidade
- Conteúdo da
embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas
da embalagem: 55 cm
largura x 55 cm
profundidade x 28 cm
altura
- Peso líquido aproximado
do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até
110 kg

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CAD/GIR-01 MARCA PRÓPRIA 750,00 50 37.500,00

0025 QUADRO MULDURA DE
ALUMÍNIO 250CM X
120CM Especificação:
Quadro branco para uso
de marcador de quadro
branco, tela em chapa de
fibra de madeira, pintura
UV de Alta durabilidade,
porta marcadores em
plástico, moldura em
alumínio, acompanha
acessórios para fixação
na parede, fixação
invisível

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

QDR/ALM-01 MARCA PRÓPRIA 750,00 90 67.500,00

0026 QUADRO MULDURA DE
ALUMÍNIO 250CM X
120CM Especificação:
Quadro branco para uso
de marcador de quadro
branco, tela em chapa de
fibra de madeira, pintura
UV de Alta durabilidade,
porta marcadores em
plástico, moldura em
alumínio, acompanha
acessórios para fixação
na parede, fixação
invisível

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

QDR/ALM-01 MARCA PRÓPRIA 750,00 30 22.500,00

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina
Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do
assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de
profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de
largura e 330 mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:35:54

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 2.250 413,33 929.992,50 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:41:45

CAD/UNI-01 MARCA PRÓPRIA 2.250 413,33 929.992,50 Sim

MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

54.826.367/0005-
11

06/10/2021 -
14:28:24

UNIPP MARCA PRÓPRIA 2.250 413,00 929.250,00 Não

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:49:48

jp moveis jp comercio de
moveis

2.250 413,33 929.992,50 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:47:14

PLANEJE PLANEJE 2.250 392,66 883.485,00 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:41:46

CAD UNV ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

2.250 413,00 929.250,00 Sim

0002 - 01CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS
virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões
mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões
mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:37:22

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 750 413,33 309.997,50 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:42:15

CAD/UNI-01 MARCA PRÓPRIA 750 413,33 309.997,50 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:50:12

jp moveis jp comercio de
moveis

750 413,33 309.997,50 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:50:24

PLANEJE PLANEJE 750 392,66 294.495,00 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:42:24

CAD UNV ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

750 413,00 309.750,00 Sim

0003 - 04CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:38:16

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 375 886,67 332.501,25 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:42:46

CNJ/PROF-01 MARCA PRÓPRIA 375 886,67 332.501,25 Sim

MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

54.826.367/0005-
11

06/10/2021 -
14:29:18

CJP-01 MARCA PRÓPRIA 375 886,00 332.250,00 Não

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:50:28

jp moveis jp comercio de
moveis

375 886,67 332.501,25 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:50:50

PLANEJE PLANEJE 375 842,34 315.877,50 Sim
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ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:43:40

CJP ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

375 886,00 332.250,00 Sim

Layout Móveis Para
Escritório Ltda

02.604.236/0001-
62

07/10/2021 -
07:03:57

MAD MTR 1200 +
LON 3000

LAYOUT MOVEIS 375 886,67 332.501,25 Não

0004 - 04CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:38:29

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 125 886,67 110.833,75 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:43:23

CNJ/PROF-01 MARCA PRÓPRIA 125 886,67 110.833,75 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:50:43

jp moveis jp comercio de
moveis

125 886,67 110.833,75 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:46:55

PLANEJE PLANEJE 125 842,34 105.292,50 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:44:24

CJP ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

125 886,00 110.750,00 Sim

0005 - 05FOGÃO INDUSTRIAL
Especificação: de piso couraçado 04 bocas c/forno preto ,chama tripla com controle individual das chamas internas e externas,
grades equeimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas. – EXCLUSIVO ME/EPP.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:39:32

TRON TRON 15 2.116,67 31.750,05 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:43:52

PA 0338 SÓ AÇO 15 2.116,67 31.750,05 Sim

0006 - 06CONJUNTO HEXAGONAL
Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial
1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA
CONCORRENCIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:44:19

CNJ/HEX-01 MARCA PRÓPRIA 188 2.900,00 545.200,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:51:19

jp moveis jp comercio de
moveis

188 2.900,00 545.200,00 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:47:31

PLANEJE PLANEJE 188 2.755,00 517.940,00 Sim

0007 - 06CONJUNTO HEXAGONAL
Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial
1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA
CONCORRENCIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:44:49

CNJ/HEX-01 MARCA PRÓPRIA 62 2.900,00 179.800,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:51:33

jp moveis jp comercio de
moveis

62 2.900,00 179.800,00 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:47:46

PLANEJE PLANEJE 62 2.755,00 170.810,00 Sim

0008 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura
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metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento
antiferruginoso que assegure resistência – COTA RESERVADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:52:31

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 900 575,00 517.500,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:45:19

CNJ/ALN-06 MARCA PRÓPRIA 900 575,00 517.500,00 Sim

MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

54.826.367/0005-
11

06/10/2021 -
14:31:45

CJA06-B MARCA PRÓPRIA 900 575,00 517.500,00 Não

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:52:01

jp moveis jp comercio de
moveis

900 575,00 517.500,00 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:45:33

CJA 06 ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

900 575,00 517.500,00 Sim

0009 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento
antiferruginoso que assegure resistência – COTA RESERVADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:52:44

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 300 575,00 172.500,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:45:51

CNJ/ALN-06 MARCA PRÓPRIA 300 575,00 172.500,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:52:18

jp moveis jp comercio de
moveis

300 575,00 172.500,00 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:46:29

CJA 06 ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

300 575,00 172.500,00 Sim

0010 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa
e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:58:42

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 900 508,33 457.497,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:46:22

CNJ/ALN-04 MARCA PRÓPRIA 900 508,33 457.497,00 Sim

MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

54.826.367/0005-
11

06/10/2021 -
14:31:55

CJA04-B MARCA PRÓPRIA 900 508,00 457.200,00 Não

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:52:37

jp moveis jp comercio de
moveis

900 508,33 457.497,00 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:47:14

CJA 04 ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

900 508,00 457.200,00 Sim
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0011 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa
e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
08:59:06

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 300 508,33 152.499,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:47:02

CNJ/ALN-04 MARCA PRÓPRIA 300 508,33 152.499,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:55:22

jp moveis jp comercio de
moveis

300 508,33 152.499,00 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:47:59

CJA 04 ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

300 508,00 152.400,00 Sim

0012 - CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida
entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face
superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas SOLDAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:03:47

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 900 480,00 432.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:47:31

CNJ/ALN-03 MARCA PRÓPRIA 900 480,00 432.000,00 Sim

MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

54.826.367/0005-
11

06/10/2021 -
14:33:38

CJA03-B MARCA PRÓPRIA 900 480,00 432.000,00 Não

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:55:33

jp moveis jp comercio de
moveis

900 480,00 432.000,00 Sim

0013 - CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida
entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face
superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas SOLDAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:03:56

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 300 480,00 144.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:48:00

CNJ/ALN-03 MARCA PRÓPRIA 300 480,00 144.000,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:55:55

jp moveis jp comercio de
moveis

300 480,00 144.000,00 Sim

0014 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL
Especificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de
altura e 4 cadeiras coloridas com assento de3 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:48:31

CNJ/COL-01 MARCA PRÓPRIA 50 1.298,33 64.916,50 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:56:23

jp moveis jp comercio de
moveis

50 1.298,33 64.916,50 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:48:17

PLANEJE PLANEJE 50 1.233,41 61.670,50 Sim

0015 - MESA PARA PROFESSOR
Especificação: 02 gavetas, tamanho:1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melanímico ou fórmica: 44cm x37cm x37cm, pintura e
poxipó
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:05:18

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 38 998,33 37.936,54 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:49:02

MSA/PROF-01 MARCA PRÓPRIA 38 998,33 37.936,54 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:56:47

jp moveis jp comercio de
moveis

38 998,33 37.936,54 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:48:36

PLANEJE PLANEJE 38 948,33 36.036,54 Sim

0016 - 16CADEIRA PARA PROFESSOR
Especificação: modelo fixa 04 pés linha: secretária garantia1ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45
revestimento: J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza. 4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:08:47

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 42 340,00 14.280,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:49:32

CAD/PROF-01 MARCA PRÓPRIA 42 340,00 14.280,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:56:58

jp moveis jp comercio de
moveis

42 340,00 14.280,00 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:48:46

PLANEJE PLANEJE 42 323,00 13.566,00 Sim

0017 - CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01 Especificação: sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto
Laranja), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a)
1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa
estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA;
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:09:58

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 900 468,33 421.497,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:50:08

CNJ/ALN-01 MARCA PRÓPRIA 900 468,33 421.497,00 Sim

MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

54.826.367/0005-
11

06/10/2021 -
14:33:47

CJA01-B MARCA PRÓPRIA 900 468,00 421.200,00 Não

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:57:14

jp moveis jp comercio de
moveis

900 468,33 421.497,00 Sim

0018 - CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01 Especificação: sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto
Laranja), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a)
1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa
estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em
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pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA;
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:10:08

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 300 468,33 140.499,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:50:37

CNJ/ALN-01 MARCA PRÓPRIA 300 468,33 140.499,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:57:28

jp moveis jp comercio de
moveis

300 468,33 140.499,00 Sim

0019 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L -
0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em
Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm;
Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:11:32

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 900 526,67 474.003,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:51:11

CNJ/ESC-01 MARCA PRÓPRIA 900 526,67 474.003,00 Sim

MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

54.826.367/0005-
11

06/10/2021 -
14:34:30

CJA05 MARCA PRÓPRIA 900 526,00 473.400,00 Não

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:58:05

jp moveis jp comercio de
moveis

900 526,67 474.003,00 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:49:03

PLANEJE PLANEJE 900 500,34 450.306,00 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:48:52

CJA 05 ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

900 526,00 473.400,00 Sim

0020 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L -
0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em
Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm;
Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:11:42

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 300 526,67 158.001,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:51:42

CNJ/ESC-01 MARCA PRÓPRIA 300 526,67 158.001,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
15:58:17

jp moveis jp comercio de
moveis

300 526,67 158.001,00 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:49:14

PLANEJE PLANEJE 300 500,34 150.102,00 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:49:29

CJA 05 ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

300 526,00 157.800,00 Sim

0021 - MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até
+2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/-
0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à
borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que
facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior
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confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro
de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secçã
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:27:18

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 150 774,00 116.100,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:53:19

MSA/ACSS-01 MARCA PRÓPRIA 150 774,00 116.100,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
16:00:01

jp moveis jp comercio de
moveis

150 774,00 116.100,00 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:49:36

PLANEJE PLANEJE 150 735,30 110.295,00 Sim

0022 - MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até
+2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/-
0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à
borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que
facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro
de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secçã
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:27:27

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 50 774,00 38.700,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:54:05

MSA/ACSS-01 MARCA PRÓPRIA 50 774,00 38.700,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
16:00:27

jp moveis jp comercio de
moveis

50 774,00 38.700,00 Sim

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-
48

06/10/2021 -
21:49:54

PLANEJE PLANEJE 50 735,30 36.765,00 Sim

0023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO
Especificação: Assento e encosto: madeira compensada.
- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.
- Base: em aço com capa protetora em polipropileno.
- Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.
- Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura
- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm
- Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm
- Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade
- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura
- Peso líquido aproximado do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até 110 kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:31:08

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 150 803,33 120.499,50 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:54:35

CAD/GIR-01 MARCA PRÓPRIA 150 803,33 120.499,50 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
16:02:53

jp moveis jp comercio de
moveis

150 803,33 120.499,50 Sim

Layout Móveis Para
Escritório Ltda

02.604.236/0001-
62

07/10/2021 -
07:05:03

CT 280 LAYOUT MOVEIS 150 803,33 120.499,50 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2021 às 10:10:04.
Código verificador: 17898B

Página 30 de 112

0024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO
Especificação: Assento e encosto: madeira compensada.
- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.
- Base: em aço com capa protetora em polipropileno.
- Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.
- Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura
- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm
- Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm
- Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade
- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura
- Peso líquido aproximado do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até 110 kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

06/10/2021 -
09:31:17

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 50 803,33 40.166,50 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:55:05

CAD/GIR-01 MARCA PRÓPRIA 50 803,33 40.166,50 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
16:03:42

jp moveis jp comercio de
moveis

50 803,33 40.166,50 Sim

0025 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro
branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio,
acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:55:33

QDR/ALM-01 MARCA PRÓPRIA 90 839,53 75.557,70 Sim

ADVANCED
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

08.331.877/0001-
77

06/10/2021 -
14:51:32

QLBAF014 LOUSART/LOUSART 90 839,00 75.510,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
16:04:01

jp moveis jp comercio de
moveis

90 839,53 75.557,70 Sim

Multi Quadros e Vidros
Ltda

03.961.467/0001-
96

06/10/2021 -
16:44:14

Multi Quadros/MQ-
20

Multi Quadros/MQ-
20

90 839,53 75.557,70 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:51:13

QD 25 ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

90 839,00 75.510,00 Sim

0026 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro
branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio,
acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

06/10/2021 -
11:55:57

QDR/ALM-01 MARCA PRÓPRIA 30 839,53 25.185,90 Sim

ADVANCED
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

08.331.877/0001-
77

06/10/2021 -
14:51:55

QLBAF014 LOUSART/LOUSART 30 839,00 25.170,00 Sim

ARACUA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

19.271.852/0001-
41

06/10/2021 -
16:04:14

jp moveis jp comercio de
moveis

30 839,53 25.185,90 Sim

Multi Quadros e Vidros
Ltda

03.961.467/0001-
96

06/10/2021 -
16:44:29

Multi Quadros/MQ-
20

Multi Quadros/MQ-
20

30 839,53 25.185,90 Sim

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

08.408.448/0001-
50

07/10/2021 -
01:51:47

QD 25 ROCHA
INDUSTRIAL /
ROCHA NORTH

30 839,00 25.170,00 Sim

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

ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI 08.408.448/0001-50 120 dias

Layout Móveis Para Escritório Ltda 02.604.236/0001-62 120 dias

Multi Quadros e Vidros Ltda 03.961.467/0001-96 120 dias

MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 54.826.367/0005-11 120 dias

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 120 dias

SANTOS E LEAO LTDA 28.030.549/0001-48 120 dias

ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08.331.877/0001-77 120 dias

SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 34.390.049/0001-10 120 dias

ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 19.271.852/0001-41 120 dias

Lances Enviados
0001 - 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina
Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do
assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de
profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de
largura e 330 mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 08:35:54 413,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:41:45 413,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:28:24 413,00 (proposta) 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

06/10/2021 - 15:49:48 413,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:47:14 392,66 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 01:41:46 413,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:23:03 382,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:23:12 360,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:23:35 350,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:24:11 340,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:24:18 330,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:24:50 320,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:25:08 300,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:25:17 290,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:25:25 280,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:25:44 270,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09
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07/10/2021 - 10:26:11 260,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:26:30 250,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:26:38 315,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:26:48 240,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:27:09 230,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:27:31 220,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:27:59 210,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:28:35 190,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:28:58 185,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:30:32 183,15 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:31:18 180,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:31:48 178,20 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:32:23 170,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:09

07/10/2021 - 10:32:49 168,30 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

0002 - 01CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS
virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões
mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões
mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 08:37:22 413,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:42:15 413,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:50:12 413,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:50:24 392,66 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 01:42:24 413,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:23:10 382,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:23:17 360,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19
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07/10/2021 - 10:23:39 350,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:24:17 340,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:24:57 320,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:25:04 300,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:25:22 290,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:25:32 280,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:25:48 270,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:26:06 260,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:26:39 250,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:26:43 240,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:26:54 315,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:27:14 230,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:27:40 220,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:28:03 210,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:28:40 190,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:28:54 185,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:30:51 183,15 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:31:22 180,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:31:59 178,20 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:32:30 170,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:19

07/10/2021 - 10:32:55 168,30 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

0003 - 04CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 08:38:16 886,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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06/10/2021 - 11:42:46 886,67 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:29:18 886,00 (proposta) 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

06/10/2021 - 15:50:28 886,67 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:50:50 842,34 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 01:43:40 886,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 07:03:57 886,67 (proposta) 02.604.236/0001-62 - Layout Móveis
Para Escritório Ltda

Válido

07/10/2021 - 10:23:29 830,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 10:23:44 800,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:24:14 750,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 10:24:32 740,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 10:25:01 700,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:25:31 690,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 10:25:43 670,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:25:54 660,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 10:26:01 650,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:26:13 640,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 10:26:20 630,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:26:58 620,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 10:27:11 600,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:27:28 590,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 10:28:06 580,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:28:46 550,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:28

07/10/2021 - 10:29:03 540,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:29:07 665,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:30:48 850,00 02.604.236/0001-62 - Layout Móveis
Para Escritório Ltda

Válido
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07/10/2021 - 10:31:07 534,60 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:31:33 529,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:32:10 523,71 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:32:41 518,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:33:08 512,82 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:33:20 500,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:33:46 495,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:33:59 490,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:35:06 485,10 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:35:20 480,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:36:38 475,20 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:37:16 470,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:37:46 465,30 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:38:09 460,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:39:02 455,40 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:39:22 450,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:13:08 445,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:04:17 660,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0004 - 04CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 08:38:29 886,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:43:23 886,67 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:50:43 886,67 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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06/10/2021 - 21:46:55 842,34 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 01:44:24 886,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:23:35 830,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:23:49 800,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:24:22 750,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 10:24:38 740,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:24:57 700,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:25:37 690,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:25:57 670,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:26:04 660,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:26:16 650,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:26:22 640,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:26:39 630,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:27:02 620,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:27:16 600,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:27:33 590,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:28:10 580,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:28:51 550,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:39

07/10/2021 - 10:29:06 540,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:29:16 665,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:31:13 534,60 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:31:48 529,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:32:18 523,71 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:32:45 518,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 10:33:17 512,82 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:33:24 500,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:33:55 495,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:34:03 490,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:35:13 485,10 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:35:23 480,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:36:44 475,20 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:37:12 470,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:37:52 465,30 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:38:14 460,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:39:11 455,40 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:39:32 445,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:04:17 660,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0005 - 05FOGÃO INDUSTRIAL
Especificação: de piso couraçado 04 bocas c/forno preto ,chama tripla com controle individual das chamas internas e externas,
grades equeimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas. – EXCLUSIVO ME/EPP.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 08:39:32 2.116,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não enviou proposta ajustada para o item. 15/10/2021
09:41:23

06/10/2021 - 11:43:52 2.116,67 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:41:56 2.095,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não enviou proposta ajustada para o item. 15/10/2021
09:41:23

0006 - 06CONJUNTO HEXAGONAL
Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial
1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA
CONCORRENCIA.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 11:44:19 2.900,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:51:19 2.900,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:47:31 2.755,00 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26
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07/10/2021 - 10:37:05 2.700,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:42:56 2.673,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:43:19 2.600,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:44:34 2.574,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:44:55 2.540,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:46:45 2.514,60 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:47:18 2.450,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:47:39 2.425,50 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:47:48 2.400,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:48:29 2.376,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:49:04 2.350,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:49:24 2.326,50 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:49:58 2.300,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:50:21 2.277,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:51:02 2.225,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:51:54 2.202,75 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:52:36 2.100,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:53:01 2.079,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:53:14 2.000,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:53:55 1.980,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:54:01 1.950,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 10:54:50 1.900,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:55:01 1.850,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:55:53 1.830,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:56:05 1.810,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:56:53 1.791,90 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:57:34 1.750,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:59:13 1.700,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:59:39 1.683,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 10:58:41 2.630,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0007 - 06CONJUNTO HEXAGONAL
Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial
1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA
CONCORRENCIA.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 11:44:49 2.900,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:51:33 2.900,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:47:46 2.755,00 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:43:40 2.700,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:44:22 2.673,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:44:40 2.574,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:45:00 2.540,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:51:34 2.514,60 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:52:12 2.488,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:52:41 2.463,12 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:52:47 2.300,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 10:53:21 2.200,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:53:38 2.277,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:54:20 2.178,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:54:33 2.150,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:54:57 1.900,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:55:05 1.850,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:56:02 1.830,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:56:09 1.810,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:57:11 1.791,90 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:57:39 1.750,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:59:32 1.700,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 10:59:44 1.683,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 10:58:41 2.630,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0008 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento
antiferruginoso que assegure resistência – COTA RESERVADA.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 08:52:31 575,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:45:19 575,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:31:45 575,00 (proposta) 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

06/10/2021 - 15:52:01 575,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 01:45:33 575,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:53

07/10/2021 - 10:43:21 480,00 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido
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07/10/2021 - 10:43:53 470,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:44:57 500,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 10:45:12 465,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:45:39 460,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:46:34 455,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:46:59 450,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:48:06 445,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:48:13 440,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:49:59 420,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:53

07/10/2021 - 10:50:40 414,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:50:56 400,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:53

07/10/2021 - 10:51:09 395,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:51:27 390,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:53

07/10/2021 - 10:51:46 386,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:51:57 380,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:53

07/10/2021 - 10:52:17 370,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:52:28 350,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:53

07/10/2021 - 10:52:41 340,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:54:14 320,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:53

07/10/2021 - 10:54:25 310,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:54:39 300,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:55:53

07/10/2021 - 10:54:55 295,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:04:39 440,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0009 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma)
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mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento
antiferruginoso que assegure resistência – COTA RESERVADA.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 08:52:44 575,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:45:51 575,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:52:18 575,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 01:46:29 575,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:18

07/10/2021 - 10:58:03 569,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:58:18 445,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 10:58:29 440,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 10:59:14 500,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 10:59:42 400,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:18

07/10/2021 - 11:00:05 396,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:01:36 380,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:18

07/10/2021 - 11:02:20 376,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:03:15 350,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:18

07/10/2021 - 11:03:45 346,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:03:54 300,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:18

07/10/2021 - 11:04:23 297,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:13:08 295,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:04:39 440,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0010 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa
e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS
Data Valor CNPJ Situação
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06/10/2021 - 08:58:42 508,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:46:22 508,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:31:55 508,00 (proposta) 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

06/10/2021 - 15:52:37 508,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 01:47:14 508,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:30

07/10/2021 - 11:02:48 475,00 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

07/10/2021 - 11:03:02 470,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:03:06 450,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:30

07/10/2021 - 11:03:20 415,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:03:34 410,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:03:47 400,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:30

07/10/2021 - 11:04:37 396,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:05:23 451,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 11:05:44 350,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:30

07/10/2021 - 11:06:01 346,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:06:41 300,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:30

07/10/2021 - 11:06:59 297,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:05:01 410,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0011 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma)
mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira
empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa
e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 08:59:06 508,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:47:02 508,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:55:22 508,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 01:47:59 508,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:50

07/10/2021 - 11:13:19 415,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:13:26 410,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:14:14 350,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:50

07/10/2021 - 11:14:45 346,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:15:14 300,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:56:50

07/10/2021 - 11:16:08 450,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 11:16:31 297,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:05:01 410,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0012 - CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida
entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face
superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas SOLDAS.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:03:47 480,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:47:31 480,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:33:38 480,00 (proposta) 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

06/10/2021 - 15:55:33 480,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:13:06 470,00 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

07/10/2021 - 11:13:37 460,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:13:57 455,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:14:35 450,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:14:58 445,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:16:18 451,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 11:16:21 440,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:16:43 435,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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07/10/2021 - 11:16:59 430,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:17:59 410,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:18:37 405,90 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

0013 - CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida
entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da
cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face
superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas SOLDAS.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:03:56 480,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:48:00 480,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:55:55 480,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:13:43 470,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:14:06 455,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:14:26 450,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:15:04 445,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:16:12 440,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:16:34 451,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 11:16:50 435,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:17:03 430,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:18:06 410,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:18:24 405,90 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

0014 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL
Especificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de
altura e 4 cadeiras coloridas com assento de3 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 11:48:31 1.298,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:56:23 1.298,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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06/10/2021 - 21:48:17 1.233,41 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:14:16 1.220,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:14:39 1.205,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:14:55 1.190,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:15:28 1.175,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:16:07 1.150,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:17:19 1.135,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:17:40 1.123,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:18:28 1.110,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:18:59 1.098,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:19:49 1.080,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:20:25 1.069,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:20:59 1.050,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:21:16 1.058,31 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:21:35 1.039,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:22:19 1.000,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:22:29 990,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:24:05 960,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:24:21 950,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:24:40 940,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:25:13 930,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

0015 - MESA PARA PROFESSOR
Especificação: 02 gavetas, tamanho:1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melanímico ou fórmica: 44cm x37cm x37cm, pintura e
poxipó
Data Valor CNPJ Situação
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06/10/2021 - 09:05:18 998,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:21

06/10/2021 - 11:49:02 998,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:56:47 998,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:48:36 948,33 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:15:56 930,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:16:00 940,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:16:22 920,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:16:35 900,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:17:42 890,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:18:09 881,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:19:13 850,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:19:31 841,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:20:18 800,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:21

07/10/2021 - 11:20:21 820,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:20:35 792,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:20:39 770,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:20:57 760,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:21

07/10/2021 - 11:21:09 762,30 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:21:19 752,40 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:21:40 740,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:21

07/10/2021 - 11:21:54 732,60 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:22:06 744,87 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:22:19 720,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:21

07/10/2021 - 11:22:29 710,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:22:40 712,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 11:22:51 702,90 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:23:18 695,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:21

07/10/2021 - 11:23:32 688,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:23:50 670,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:24:11 663,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:24:34 656,37 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:25:23 649,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:25:59 640,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:26:11 633,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:26:52 625,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:27:06 618,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:27:41 610,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:27:56 603,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:28:32 596,97 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:29:00 590,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:30:23 584,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:30:41 578,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:31:43 572,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:32:13 566,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:33:17 560,34 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:33:29 554,40 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:34:04 548,85 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26
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07/10/2021 - 11:34:28 542,52 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:35:21 537,09 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:35:55 530,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:36:24 524,70 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:37:18 519,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:37:49 513,81 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:38:24 508,67 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:39:50 503,58 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:40:31 498,54 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:41:20 493,55 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:41:55 488,61 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:42:41 483,72 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:43:05 478,88 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:44:14 474,09 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:44:35 469,26 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:45:18 464,56 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:45:36 459,91 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:46:19 455,31 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:46:39 450,75 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:47:29 426,24 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:47:48 421,97 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 11:48:30 400,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:48:41 396,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:49:29 391,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:49:56 387,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:50:39 383,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:51:04 379,17 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:51:16 370,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:52:08 366,30 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:05:40 750,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0016 - 16CADEIRA PARA PROFESSOR
Especificação: modelo fixa 04 pés linha: secretária garantia1ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45
revestimento: J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza. 4
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:08:47 340,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:49:32 340,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:56:58 340,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:48:46 323,00 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:26:36 310,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:26:46 319,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:26:57 306,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:28:04 290,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:28:50 287,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:33:35 284,13 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:33:51 281,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:34:22 278,19 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2021 às 10:10:04.
Código verificador: 17898B

Página 51 de 112

07/10/2021 - 11:34:38 275,22 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:35:36 272,46 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:36:07 269,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:37:33 266,31 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:38:08 263,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:38:47 260,37 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:39:11 257,76 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:40:12 255,18 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:40:59 252,62 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:42:09 250,09 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:42:43 247,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:43:50 245,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:44:06 242,55 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:44:55 237,69 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:45:25 235,31 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:46:38 232,95 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:47:01 230,62 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:48:19 200,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:48:33 198,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:49:35 195,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:50:04 193,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 11:50:53 185,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:51:26 183,15 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:52:12 175,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:52:35 173,25 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

0017 - CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01 Especificação: sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto
Laranja), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a)
1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa
estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA;
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:09:58 468,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:50:08 468,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:33:47 468,00 (proposta) 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

06/10/2021 - 15:57:14 468,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:25:45 390,00 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

07/10/2021 - 11:26:23 450,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 11:27:05 395,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:27:14 386,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 10:46:34 385,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0018 - CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01 Especificação: sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto
Laranja), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a)
1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa
estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA;
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:10:08 468,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:50:37 468,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:57:28 468,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:27:30 395,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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07/10/2021 - 11:27:45 391,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:31:03 450,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 12:13:08 386,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 10:46:34 385,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0019 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L -
0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em
Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm;
Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:11:32 526,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:51:11 526,67 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:34:30 526,00 (proposta) 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

06/10/2021 - 15:58:05 526,67 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:49:03 500,34 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 01:48:52 526,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:16

07/10/2021 - 11:28:01 478,00 54.826.367/0005-11 - MAQMOVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA

Válido

07/10/2021 - 11:28:30 450,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:29:32 445,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:29:38 400,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:16

07/10/2021 - 11:29:58 396,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:30:27 425,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:31:01 350,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:16

07/10/2021 - 11:31:15 500,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 11:31:30 346,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:31:49 300,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:16

07/10/2021 - 11:32:30 297,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:36:38 290,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26
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07/10/2021 - 11:37:30 287,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:38:16 280,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:38:35 277,20 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:05:56 420,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0020 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L -
0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em
Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm;
Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:11:42 526,67 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:51:42 526,67 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 15:58:17 526,67 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:49:14 500,34 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 01:49:29 526,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:35

07/10/2021 - 11:38:36 450,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:35

07/10/2021 - 11:38:46 425,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:38:51 495,33 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:39:21 420,75 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:39:28 400,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:35

07/10/2021 - 11:40:01 396,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:40:16 500,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

07/10/2021 - 11:40:33 350,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:35

07/10/2021 - 11:41:10 346,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:41:54 300,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:35

07/10/2021 - 11:42:07 297,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:45:49 280,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2021 às 10:10:04.
Código verificador: 17898B

Página 55 de 112

07/10/2021 - 11:46:18 277,20 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:05:56 420,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0021 - MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até
+2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/-
0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à
borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que
facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro
de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secçã
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:27:18 774,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:53:19 774,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 16:00:01 774,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:49:36 735,30 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:39:36 727,65 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:40:16 700,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:41:23 693,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:42:33 680,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:43:28 673,20 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:44:02 650,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:44:16 643,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:44:26 635,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:44:45 628,65 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:45:22 600,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:46:02 594,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 11:46:33 570,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:47:19 564,30 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:47:41 550,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:47:50 555,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:47:57 544,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:48:06 520,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:48:17 514,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:48:27 500,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:48:47 450,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:49:02 445,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:49:14 485,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:49:55 438,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:51:38 433,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:51:51 420,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:52:20 415,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:53:35 400,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:53:49 396,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:55:03 390,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:55:27 386,10 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:55:56 380,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:56:23 376,20 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:57:09 370,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26
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07/10/2021 - 11:57:45 366,30 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:59:15 360,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:59:36 356,40 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:00:06 350,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:00:27 346,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:00:49 340,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:01:40 336,60 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:01:58 330,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:02:15 326,70 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:03:39 321,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:04:11 317,79 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:05:04 310,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:06:04 306,90 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:07:24 300,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:07:49 297,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:09:19 290,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:10:02 287,10 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

0022 - MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)
Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até
+2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/-
0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à
borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que
facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior
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confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro
de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secçã
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:27:27 774,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

06/10/2021 - 11:54:05 774,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 16:00:27 774,00 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 21:49:54 735,30 (proposta) 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:39:52 727,94 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:40:22 700,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:41:28 693,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:42:41 680,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:43:35 673,20 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:44:07 650,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:44:23 643,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:44:33 620,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:45:09 613,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:45:28 600,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:46:08 594,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:46:39 570,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:47:25 564,30 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:47:47 550,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:48:00 520,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:48:13 514,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:48:32 500,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:48:52 450,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26
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07/10/2021 - 11:49:06 445,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:49:20 485,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:50:01 438,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:51:47 433,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:51:58 420,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:52:25 415,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:53:51 400,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:54:04 396,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:55:08 390,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:55:36 386,10 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:56:02 380,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:56:14 376,20 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:57:15 370,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:57:36 366,30 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:59:18 360,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 11:59:40 356,40 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:00:12 350,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:00:31 346,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:00:58 340,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:01:46 336,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:02:03 330,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26
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07/10/2021 - 12:02:28 326,70 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:03:44 321,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:04:15 317,79 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:05:11 310,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:06:08 306,90 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:07:30 300,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:07:53 297,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:09:22 290,00 28.030.549/0001-48 - SANTOS E LEAO
LTDA

Cancelado - A empresa apresentou certidão de falência e concordata
(âmbito federal) com prazo de validade expirado antes mesmo da
abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.
15/10/2021 09:43:26

07/10/2021 - 12:10:06 287,10 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

0023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO
Especificação: Assento e encosto: madeira compensada.
- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.
- Base: em aço com capa protetora em polipropileno.
- Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.
- Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura
- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm
- Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm
- Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade
- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura
- Peso líquido aproximado do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até 110 kg
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:31:08 803,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:45

06/10/2021 - 11:54:35 803,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 16:02:53 803,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 07:05:03 803,33 (proposta) 02.604.236/0001-62 - Layout Móveis
Para Escritório Ltda

Válido

07/10/2021 - 11:50:05 790,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:52:45 782,10 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:54:58 770,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:55:17 762,30 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 11:57:50 750,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:45

07/10/2021 - 11:58:06 742,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:58:22 735,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:45

07/10/2021 - 11:58:51 727,65 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:59:04 720,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:45

07/10/2021 - 11:59:49 712,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:00:09 700,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:45

07/10/2021 - 12:00:40 693,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:06:13 750,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO
Especificação: Assento e encosto: madeira compensada.
- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.
- Base: em aço com capa protetora em polipropileno.
- Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.
- Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura
- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm
- Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm
- Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade
- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura
- Peso líquido aproximado do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até 110 kg
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 09:31:17 803,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:57

06/10/2021 - 11:55:05 803,33 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 16:03:42 803,33 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:50:13 790,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:52:50 782,10 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:55:05 770,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:55:53 762,30 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:57:57 750,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:57

07/10/2021 - 11:58:28 742,50 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:58:43 735,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:57



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2021 às 10:10:04.
Código verificador: 17898B

Página 62 de 112

07/10/2021 - 11:59:04 727,65 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:59:09 720,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:57

07/10/2021 - 11:59:59 712,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:00:14 700,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Cancelado - Não apresentou proposta para o item. 15/10/2021 15:59:57

07/10/2021 - 12:00:44 693,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

15/10/2021 - 16:06:13 750,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0025 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro
branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio,
acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 11:55:33 839,53 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:51:32 839,00 (proposta) 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

06/10/2021 - 16:04:01 839,53 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 16:44:14 839,53 (proposta) 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.10 (certidão específica) e ao item 11.6.4.1
do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito federal).
20/10/2021 14:04:01

07/10/2021 - 01:51:13 839,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:50:33 815,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:51:26 805,00 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.10 (certidão específica) e ao item 11.6.4.1
do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito federal).
20/10/2021 14:04:01

07/10/2021 - 11:51:29 810,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

07/10/2021 - 11:51:55 795,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

07/10/2021 - 11:52:29 750,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:52:37 770,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:52:49 725,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

07/10/2021 - 11:53:03 717,75 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:53:25 700,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:53:39 693,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55
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07/10/2021 - 11:54:24 650,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

07/10/2021 - 11:54:28 680,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:54:38 640,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:54:50 633,60 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:55:16 600,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:55:58 699,99 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.10 (certidão específica) e ao item 11.6.4.1
do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito federal).
20/10/2021 14:04:01

07/10/2021 - 11:56:01 594,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:56:18 550,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:56:31 540,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:56:49 520,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:57:16 514,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:57:48 500,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 11:58:37 495,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:00:01 480,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:57:53

07/10/2021 - 12:01:08 475,20 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

20/10/2021 - 14:07:03 750,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0026 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro
branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio,
acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível
Data Valor CNPJ Situação

06/10/2021 - 11:55:57 839,53 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

06/10/2021 - 14:51:55 839,00 (proposta) 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

06/10/2021 - 16:04:14 839,53 (proposta) 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

06/10/2021 - 16:44:29 839,53 (proposta) 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.10 (certidão específica) e ao item 11.6.4.1
do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito federal).
20/10/2021 14:04:01

07/10/2021 - 01:51:47 839,00 (proposta) 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05
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07/10/2021 - 11:50:40 815,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:51:28 805,00 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.10 (certidão específica) e ao item 11.6.4.1
do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito federal).
20/10/2021 14:04:01

07/10/2021 - 11:51:33 810,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

07/10/2021 - 11:52:00 795,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

07/10/2021 - 11:52:35 750,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05

07/10/2021 - 11:52:44 770,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

07/10/2021 - 11:52:51 725,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

07/10/2021 - 11:53:14 717,75 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:53:33 700,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05

07/10/2021 - 11:54:29 650,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito
federal). 20/10/2021 10:02:19

07/10/2021 - 11:54:43 640,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05

07/10/2021 - 11:55:00 633,60 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:55:21 600,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05

07/10/2021 - 11:56:02 699,99 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.10 (certidão específica) e ao item 11.6.4.1
do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito federal).
20/10/2021 14:04:01

07/10/2021 - 11:56:05 594,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:56:22 550,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05

07/10/2021 - 11:56:35 540,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:56:56 520,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05

07/10/2021 - 11:57:28 514,80 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 11:57:53 500,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05

07/10/2021 - 11:58:41 495,00 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

07/10/2021 - 12:00:08 480,00 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORH
COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital. 15/10/2021
15:58:05
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07/10/2021 - 12:01:17 475,20 19.271.852/0001-41 - ARACUA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou documento conforme
estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações trabalhistas de
jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item
11.6.2.8 do edital. 15/10/2021 09:42:55

20/10/2021 - 14:07:03 750,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

06/10/2021 -
09:50

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - Proposta e Documentos
de Habilitação.

SANTANA E
SOUZA
DISTRIBUIDORA
E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

06/10/2021 -
11:40

ELYENAI
SANTANA DE
SOUZA

- - - - Proposta e Documentos
de Habilitação.

ROCHA NORH
COMERCIO
INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI

07/10/2021 -
01:39

IVAN ANTONIO
RODRIGUES
TEIXEIRA

- - - - Proposta e Documentos
de Habilitação.

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

15/10/2021 - 09:41:23 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0005 - 05 FOGÃO INDUSTRIAL
Especificação: de piso couraçado 04 bocas c/forno preto ,chama tripla com
controle individual das chamas internas e externas, grades equeimadores da mesa
de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas. – EXCLUSIVO ME/EPP.

Desclassificação: Não enviou proposta ajustada para o item.

15/10/2021 - 15:55:09 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0001 - 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM
RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em
Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de
espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com
dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/
Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de
largura e 330 mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:19 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0002 - 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM
RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em
Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de
espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com
dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/
Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de
largura e 330 mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:28 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0003 - 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:39 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0004 - 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:53 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0008 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para
aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m
(Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da
mesa e no encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é
constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior,
dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados
sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros,
na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência – COTA
RESERVADA.

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3678040&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3678040&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3679623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3679623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3688461&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3688461&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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15/10/2021 - 15:56:18 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0009 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para
aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m
(Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da
mesa e no encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é
constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior,
dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados
sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA:
montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros,
na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência – COTA
RESERVADA.

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:56:30 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0010 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação
impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de
laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em
plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em
plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em
polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica
(mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi
/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:56:50 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0011 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno
compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação
impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de
laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em
plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em
plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em
polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica
(mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi
/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:57:16 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0019 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA
(CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada:
1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa
com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno;
Tubos da Mesa em Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm;
Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira
com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede
de 1,2m; Pintura Epóxi.

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:57:35 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0020 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA
(CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada:
1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa
com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno;
Tubos da Mesa em Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm;
Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira
com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede
de 1,2m; Pintura Epóxi.

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:57:53 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0025 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação:
Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de
madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura
em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:58:05 ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

08.408.448/0001-50 Item 0026 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação:
Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de
madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura
em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível

Desclassificação: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:59:21 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0015 - MESA PARA PROFESSOR
Especificação: 02 gavetas, tamanho:1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melanímico
ou fórmica: 44cm x37cm x37cm, pintura e poxipó

Desclassificação: Não apresentou proposta para o item.

15/10/2021 - 15:59:21 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0015 - MESA PARA PROFESSOR
Especificação: 02 gavetas, tamanho:1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melanímico
ou fórmica: 44cm x37cm x37cm, pintura e poxipó

Desclassificação: Não apresentou proposta para o item.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2021 às 10:10:04.
Código verificador: 17898B

Página 67 de 112

15/10/2021 - 15:59:45 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO
Especificação: Assento e encosto: madeira compensada.
- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.
- Base: em aço com capa protetora em polipropileno.
- Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a
gás.
- Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura
- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm
- Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm
- Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm
profundidade
- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x
28 cm altura
- Peso líquido aproximado do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até 110 kg

Desclassificação: Não apresentou proposta para o item.

15/10/2021 - 15:59:57 W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16 Item 0024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO
Especificação: Assento e encosto: madeira compensada.
- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.
- Base: em aço com capa protetora em polipropileno.
- Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a
gás.
- Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura
- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm
- Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm
- Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm
profundidade
- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x
28 cm altura
- Peso líquido aproximado do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até 110 kg

Desclassificação: Não apresentou proposta para o item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

20/10/2021 - 17:52 25/10/2021 - 18:00 28/10/2021 - 18:00

0001 - 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em
Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de
espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com
dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura
aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330
mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:16:04 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido
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28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:03:04 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:26:14 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:53:38 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0002 - 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em
Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de
espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com
dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura
aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330
mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:16:19 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido
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28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:03:12 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:26:35 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:54:08 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0002 - 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA
Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em
Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de
espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com
dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura
aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330
mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:16:19 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido
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28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:03:12 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:26:35 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:54:08 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0003 - 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:29:13 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:16:28 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido
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28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:03:47 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:26:53 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:54:34 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0004 - 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:29:19 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:16:41 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:27:17 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido
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Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:54:58 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0004 - 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR
Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:29:19 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:16:41 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:27:17 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:54:58 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0006 - 06 CONJUNTO HEXAGONAL
Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e
seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e
espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA
CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:29:27 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.
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28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:29:34 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:04:04 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

0007 - 06 CONJUNTO HEXAGONAL
Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e
seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e
espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA
CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:29:41 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.
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28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:04:12 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

0007 - 06 CONJUNTO HEXAGONAL
Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e
seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e
espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA
CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:29:41 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:04:12 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido
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0008 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para aluno
tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto
Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS
(plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado
com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em
polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica
(mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência –
COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:17:32 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:27:41 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:55:51 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0009 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para aluno
tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto
Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS
(plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado
com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em
polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica
(mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência –
COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:17:45 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:28:09 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:56:11 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0009 - CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para aluno
tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto
Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS
(plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado
com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural
injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em
polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica
(mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência –
COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:17:45 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:28:09 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:56:11 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.
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0010 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida
entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a)
1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico
na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado
sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes
verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas SOLDAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:17:58 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:29:18 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:56:44 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0011 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida
entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a)
1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico
na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado
sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes
verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas SOLDAS

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:18:17 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:29:41 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:57:06 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0011 - CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04
Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida
entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a)
1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico
na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado
sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes
verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas SOLDAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:18:17 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:29:41 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:57:06 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.
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0014 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL
Especificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa
Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de3
31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:30:12 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:04:25 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

0015 - MESA PARA PROFESSOR
Especificação: 02 gavetas, tamanho:1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melanímico ou
fórmica: 44cm x37cm x37cm, pintura e poxipó

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:30:18 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.
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28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:04:30 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

0016 - 16 CADEIRA PARA PROFESSOR
Especificação: modelo fixa 04 pés linha: secretária garantia1ano sem braços, encosto
espuma injetada com densidade 45 revestimento: J.Serrano ou Courvin assento:
espuma injetada com densidade base preta e cinza. 4

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:30:24 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:04:36 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido
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0019 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à
1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em
15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em
Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da
Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com Assento e Encosto em
Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:30:34 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:30:37 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:18:37 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:04:56 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

Recursos
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CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:30:13 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:58:06 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0020 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à
1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em
15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em
Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da
Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com Assento e Encosto em
Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:30:47 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:18:49 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:05:06 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:31:06 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:58:45 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0020 - CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à
1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em
15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em
Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da
Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com Assento e Encosto em
Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:30:47 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:18:49 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:05:06 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:31:06 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:58:45 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

0021 - MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS
(PCR)
Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado
melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura
de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos
arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões
acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura),
admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno),
com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL
(ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento
mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início
e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de
contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar
espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: -
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16
(1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm
(1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secçã

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:30:59 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.
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28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:05:17 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

0022 - MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS
(PCR)
Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado
melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura
de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos
arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões
acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura),
admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno),
com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL
(ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento
mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início
e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de
contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar
espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: -
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16
(1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm
(1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secçã

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2021 às 10:10:04.
Código verificador: 17898B

Página 86 de 112

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:31:08 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:05:23 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

0022 - MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS
(PCR)
Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado
melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura
de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos
arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões
acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura),
admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno),
com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL
(ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento
mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início
e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de
contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar
espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: -
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16
(1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm
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(1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secçã

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

07/10/2021 - 17:31:08 Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI descumpriu a o item do edital.
11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista;
Item 11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual
período a critério da administração.
11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste edital
E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração para formalização do
nosso recurso.

Indeferido

Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

28.030.549/0001-48 -
SANTOS E LEAO LTDA

15/10/2021 - 17:05:23 Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há
justificativa pois no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência
e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Fórúm da sede da pessoa
jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de validade e, não
havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do
licitante já as CERTIDÕES DO DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para
estados pois no seu corpo da certidão consta que a finalidade dela e para o
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO.
Não se aplica a uma certidão desta natureza já que a nossa empresa fica em
município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite
nosso justificativa para justifica nosso recurso caso não aceite encaminharemos
aos órgãos de fiscalização e superiores.
Já empresa vencedora, apresentou um atestado de que a empresa JOÃO
ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido atestado A
MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade
para esta licitação PESSO A SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA
DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL.

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deferido

0025 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro
branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira,
pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio,
acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:19:04 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

20/10/2021 - 10:08:21 A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a
intenção de interpor recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor
proposta, além de ter apresentado todos os documentos pertinentes a habilitação
em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

Deferido

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

20/10/2021 - 17:25:17 A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a
intenção de interpor recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor
proposta, além de ter apresentado todos os documentos pertinentes a habilitação
em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

Deferido

Recursos
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CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

25/10/2021 - 14:02:09 Ilmo.

Segue anexo Recurso. Recurso 20211007-Pref Sao
Sebastiao Boa Vista PA.pdf.

Indeferido

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:31:43 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 17:59:35 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

04/11/2021 - 17:59:52 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Advanced.pdf.

0026 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro
branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira,
pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio,
acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:19:13 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

20/10/2021 - 10:08:54 A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a
intenção de interpor recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor
proposta, além de ter apresentado todos os documentos pertinentes a habilitação
em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

Deferido

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

20/10/2021 - 17:25:39 A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a
intenção de interpor recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor
proposta, além de ter apresentado todos os documentos pertinentes a habilitação
em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

25/10/2021 - 14:02:28 Ilmo.

Segue anexo Recurso. Recurso 20211007-Pref Sao
Sebastiao Boa Vista PA.pdf.

Indeferido

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:32:05 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 18:00:13 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

04/11/2021 - 18:00:26 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Advanced.pdf.

0026 - QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro
branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira,
pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio,
acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

15/10/2021 - 16:19:13 Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o
motivo pelo qual a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a
minha empresa fabrica os moveis em questão, sendo assim de sua própria marca,
Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos para
inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal
determinação por parte de sua comissão de Licitação e da Senhora.

Deferido

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

20/10/2021 - 10:08:54 A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a
intenção de interpor recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor
proposta, além de ter apresentado todos os documentos pertinentes a habilitação
em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

Deferido

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

20/10/2021 - 17:25:39 A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a
intenção de interpor recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor
proposta, além de ter apresentado todos os documentos pertinentes a habilitação
em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

25/10/2021 - 14:02:28 Ilmo.

Segue anexo Recurso. Recurso 20211007-Pref Sao
Sebastiao Boa Vista PA.pdf.

Indeferido

08.408.448/0001-50 -
ROCHA NORH COMERCIO
INSDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELLI

25/10/2021 - 16:32:05 Rocha North Eng. Ind. e Com. de Móveis Eirele.
apresentar Recurso Administrativo, com fulcro na alínea
“a” do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.66/93, bem como
pelas condições previstas no Edital, com os
fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
RECURSO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

04/11/2021 - 18:00:13 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Rocha North.pdf.

04/11/2021 - 18:00:26 Conforme documento anexo. Resposta ao Recurso Advanced.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

07/10/2021 - 10:02:21 Pregoeiro Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº 9/2021-003,
promovido pelo Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista 13 Pará.

07/10/2021 - 10:02:34 Pregoeiro Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da
presente licitação.

07/10/2021 - 10:02:44 Pregoeiro É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em
seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao
sistema seja realizado por terceiros.

07/10/2021 - 10:02:56 Pregoeiro Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto
no decreto n. º 10.024/2019.

07/10/2021 - 10:03:34 Pregoeiro Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, `PAR`3º, da Lei n.
º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no
momento do cadastramento da proposta.

07/10/2021 - 10:03:57 Pregoeiro Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n. º 10.049/19, o fornecedor que não mantiver sua
proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa
Vista, Pará pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com
responsabilidade.

07/10/2021 - 10:04:07 Pregoeiro A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será
promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.

07/10/2021 - 10:04:58 Pregoeiro Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a
proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento
convocatório.

07/10/2021 - 10:05:48 Pregoeiro As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e
horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a
licitação.

07/10/2021 - 10:06:25 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

07/10/2021 - 10:21:59 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

07/10/2021 - 10:21:59 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.

07/10/2021 - 10:21:59 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
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07/10/2021 - 10:21:59 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00%. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

07/10/2021 - 10:21:59 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.

07/10/2021 - 10:22:04 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 10:22:04 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 10:22:08 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 10:22:10 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 10:22:10 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 10:22:12 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 10:34:50 Sistema O item 0001 foi encerrado.

07/10/2021 - 10:34:56 Sistema O item 0002 foi encerrado.

07/10/2021 - 10:35:43 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 10:35:44 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 10:35:44 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 10:41:22 Sistema O item 0003 foi encerrado.

07/10/2021 - 10:41:34 Sistema O item 0004 foi encerrado.

07/10/2021 - 10:43:01 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 10:43:02 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 10:43:02 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 10:45:44 Sistema O item 0005 foi encerrado.

07/10/2021 - 10:56:56 Sistema O item 0008 foi encerrado.

07/10/2021 - 10:57:36 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:01:01 Sistema O item 0005, aberto em 07/10/2021 às 10:35:43 e encerrado em 07/10/2021 às 10:45:43, foi reaberto pelo
pregoeiro.

07/10/2021 - 11:01:01 Sistema Motivo: Busca de proposta mais vantajosa.

07/10/2021 - 11:01:39 Sistema O item 0006 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:01:45 Sistema O item 0007 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:02:25 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:02:25 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 11:07:38 Sistema O item 0009 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:11:03 Sistema O item 0005 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:12:27 Sistema O item 0010 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:12:50 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:12:51 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:12:51 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 11:12:53 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:12:55 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:12:56 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:22:51 Sistema O item 0011 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:22:51 Sistema O item 0012 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:22:54 Sistema O item 0013 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:25:29 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:25:29 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:25:29 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 11:25:31 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:27:13 Sistema O item 0014 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:27:52 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:27:52 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 11:35:30 Sistema O item 0017 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:35:33 Sistema O item 0018 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:38:12 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:38:49 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:38:49 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 11:38:50 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:40:35 Sistema O item 0019 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:48:19 Sistema O item 0020 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:49:17 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
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07/10/2021 - 11:49:17 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 11:49:17 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:49:19 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:49:19 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 11:49:20 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 11:54:08 Sistema O item 0015 foi encerrado.

07/10/2021 - 11:54:35 Sistema O item 0016 foi encerrado.

07/10/2021 - 12:02:40 Sistema O item 0023 foi encerrado.

07/10/2021 - 12:02:46 Sistema O item 0024 foi encerrado.

07/10/2021 - 12:03:08 Sistema O item 0025 foi encerrado.

07/10/2021 - 12:03:17 Sistema O item 0026 foi encerrado.

07/10/2021 - 12:12:04 Sistema O item 0021 foi encerrado.

07/10/2021 - 12:12:07 Sistema O item 0022 foi encerrado.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0001 teve como arrematante SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 168,30.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0002 teve como arrematante SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 168,30.

07/10/2021 - 12:13:08 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 0003 foi equalizada.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0003 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 445,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0004 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 445,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0005 teve como arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO - EPP/SS com valor unitário de R$
2.095,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0006 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 1.683,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0007 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 1.683,00.

07/10/2021 - 12:13:08 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 0008 foi equalizada.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0008 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 295,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0009 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 295,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0010 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 297,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0011 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 297,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0012 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 405,90.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0013 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 405,90.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0014 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 930,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0015 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 366,30.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0016 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 173,25.

07/10/2021 - 12:13:08 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 0017 foi equalizada.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0017 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 386,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0018 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 386,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0019 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 277,20.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0020 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 277,20.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0021 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 287,10.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0022 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 287,10.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0023 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 693,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0024 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 693,00.

07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0025 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 475,20.
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07/10/2021 - 12:13:08 Sistema O item 0026 teve como arrematante ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME com valor unitário de
R$ 475,20.

07/10/2021 - 12:13:09 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

07/10/2021 - 12:14:40 F. SANTOS E LEAO LTDA Negociação Item 0001: Sr: Pregoeiro ja estamos no nosso limite

07/10/2021 - 12:14:50 F. SANTOS E LEAO LTDA Negociação Item 0002: Sr: Pregoeiro ja estamos no nosso limite

07/10/2021 - 12:15:04 Pregoeiro Será concedido prazo de 10 minutos para que as empresas arrematantes dos itens se manifestem sobre a
possibilidade de redução do valor dos itens arrematados.

07/10/2021 - 12:16:27 Pregoeiro Retificando erá concedido prazo de 2 horas para que as empresas arrematantes dos itens se manifestem
sobre a possibilidade de redução do valor dos itens arrematados e para que enviem proposta ajustadas.

07/10/2021 - 12:16:53 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/10/2021 às 14:20.

07/10/2021 - 12:18:52 Pregoeiro Suspenderemos a sessão e retornaremos ainda hoje (07/10/2021) às 15h:00min.

07/10/2021 - 12:23:45 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:24:05 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:24:17 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:26:14 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:26:23 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:26:33 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:26:43 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:26:54 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:27:06 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:27:14 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:27:22 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:27:44 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:28:22 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:28:31 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:28:40 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:28:49 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:28:58 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:29:06 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:29:45 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:29:54 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:30:03 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:30:18 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:30:30 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:37:05 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 12:49:00 F. SANTOS E LEAO LTDA Documentação Item 0002: SENHOR PREGOEIRO O ITEM 2 NÃO ESTA DEIXANDO ANEXA MINHA
PROPOSTA

07/10/2021 - 13:34:50 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:35:08 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:35:20 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:35:30 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:35:47 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:35:59 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:36:08 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:36:23 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:36:31 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:36:41 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:44:57 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:45:07 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:45:17 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:45:31 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:45:43 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:45:51 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:46:00 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:47:27 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:47:41 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:47:53 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:48:02 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 13:48:11 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.
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07/10/2021 - 13:48:18 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 15:03:35 Pregoeiro Retomamos a sessão.

07/10/2021 - 15:05:37 Pregoeiro Aguarde um momento.

07/10/2021 - 15:08:51 Pregoeiro Senhores Licitantes, com intuito de dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua
proposta, de assegurar a entrega dos produtos a serem contratados, convocaremos as empresas
arrematantes, para comprovação da exequibilidade da proposta, através de planilha de composição de preço
(documento complementar a proposta) dos itens arrematados, no prazo de 2h, tal solicitação tem amparo
legal no artigo 19 incisos II, no artigo 38 `PAR` 2º e artigo 43 `PAR` 2º do decreto nº 10.024/2019.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:10:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 07/10/2021.

07/10/2021 - 15:44:10 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 16:53:40 F. SANTOS E LEAO LTDA Documentação Item 0001: senhor pregoeiro não esta abrindo pra enviar o arquivo

07/10/2021 - 16:54:39 F. SANTOS E LEAO LTDA Documentação Item 0002: senhor pregoeiro nãoa esta abrindo o arquivo para anexa a nossa planilha de
custo e estamos a 20 munitos para o prazo

07/10/2021 - 16:55:55 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 16:56:04 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:05:32 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:05:52 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:06:02 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:06:11 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:06:21 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:06:33 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:06:42 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:06:55 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:07:02 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:07:10 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:07:19 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:07:27 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:07:36 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:07:45 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:07:54 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:08:02 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:08:10 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:08:21 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:08:35 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.
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07/10/2021 - 17:08:44 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:08:52 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:09:00 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:09:09 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 17:16:14 Pregoeiro Retomamos a sessão.

07/10/2021 - 17:18:53 Pregoeiro Senhores Licitantes, em razão do horário suspenderemos a sessão, para a analise das propostas
apresentadas e da composição de preço encaminhada, retornaremos no dia 13/10/2021 às 14h30min.

07/10/2021 - 17:19:25 Pregoeiro Boa Noite!

07/10/2021 - 17:29:13 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.

07/10/2021 - 17:29:19 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0004.

07/10/2021 - 17:29:27 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0006.

07/10/2021 - 17:29:34 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0006.

07/10/2021 - 17:29:41 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.

07/10/2021 - 17:30:12 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0014.

07/10/2021 - 17:30:18 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0015.

07/10/2021 - 17:30:24 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0016.

07/10/2021 - 17:30:34 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0019.

07/10/2021 - 17:30:37 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0019.

07/10/2021 - 17:30:47 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0020.

07/10/2021 - 17:30:59 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0021.

07/10/2021 - 17:31:08 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0022.

13/10/2021 - 14:30:14 Pregoeiro Boa Tarde, retomamos a sessão.

13/10/2021 - 14:32:50 Pregoeiro Senhores Licitantes, ainda estamos em analise dos documentos enviados na sessão anterior, desta forma
suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 15/10/2021 às 09h:30min para darmos continuidade aos
trabalhos.

15/10/2021 - 09:31:49 Pregoeiro Bom dia, retomamos a sessão.

15/10/2021 - 09:39:26 Pregoeiro Senhores Licitantes, após a análise das propostas enviadas, da composição de custos e dos documentos de
habilitação, faremos a classificação/desclassificação das propostas, bem como da habilitação/inabilitação
das empresas no sistema.

15/10/2021 - 09:39:56 Pregoeiro Aguardem um momento.

15/10/2021 - 09:41:23 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:41:23 Sistema Motivo: Não enviou proposta ajustada para o item.

15/10/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 2.116,67.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado no processo.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema Motivo: A empresa não apresentou documento conforme estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item 11.6.2.8 do edital.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de R$ 455,40.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de R$ 1.700,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI
com valor unitário de R$ 300,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI
com valor unitário de R$ 300,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 410,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 940,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de R$ 370,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de R$ 175,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA com
valor unitário de R$ 390,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema Para o item 0017, o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
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15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de R$ 280,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de R$ 290,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor unitário de R$ 700,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI
com valor unitário de R$ 480,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de
R$ 455,40.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0007 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0007 na cota reservada tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de
R$ 1.700,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0009 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI com valor unitário de R$ 300,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0011 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI com valor unitário de R$ 300,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0013 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0013 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 410,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0018 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0018 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 395,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0020 na cota reservada tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de
R$ 280,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0022 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0022 na cota reservada tem como novo arrematante SANTOS E LEAO LTDA com valor unitário de
R$ 290,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0024 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0024 na cota reservada tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor
unitário de R$ 700,00.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O fornecedor ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0026 na cota reservada
pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:42:55 Sistema O item 0026 na cota reservada tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI com valor unitário de R$ 480,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado no processo.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema Motivo: A empresa apresentou certidão de falência e concordata (âmbito federal) com prazo de validade
expirado antes mesmo da abertura da sessão do pregão, em descumprimento ao item 11.6.4.1.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI
com valor unitário de R$ 170,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0002 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI com valor unitário de R$ 170,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI
com valor unitário de R$ 550,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0004 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI com valor unitário de R$ 550,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 2.673,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0007 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0007 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 2.673,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
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15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor unitário de R$ 695,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 290,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI
com valor unitário de R$ 300,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0020 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0020 na cota reservada tem como novo arrematante ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELLI com valor unitário de R$ 300,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 485,00.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA foi inabilitado para o item 0022 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 09:43:26 Sistema O item 0022 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 485,00.

15/10/2021 - 09:49:27 Pregoeiro Aguarde mais um momento.

15/10/2021 - 10:04:28 Pregoeiro Aguarde mais um momento.

15/10/2021 - 10:16:31 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0017 para o fornecedor SANTANA
E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 15/10/2021
às 10:46, encerrando às 10:51:00.

15/10/2021 - 10:46:34 Sistema O item 0017 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 385,00.

15/10/2021 - 10:46:34 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitárioR$ 385,00.

15/10/2021 - 10:46:34 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 0017 foi equalizada.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 10:59 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 10:53:55 Pregoeiro Será concedido o prazo de 05 (cinco) minutos para que as arrematantes dos itens
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26, para que se manifestem
acerca da possibilidade de redução dos valores ofertados. Após a negociação faremos a convocação das
empresas arrematantes para apresentarem, no prazo de 2h, a proposta ajustada.

15/10/2021 - 10:58:41 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.630,00.

15/10/2021 - 10:58:41 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 0006 foi equalizada.

15/10/2021 - 11:02:43 Pregoeiro Convocaremos agora as empresas arrematantes para envio da proposta ajustada no prazo de 2h.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.
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15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 11:03:56 Pregoeiro Desta forma, suspenderemos a sessão e retornaremos ainda hoje 15/10/2021, às 14h:30min.

15/10/2021 - 11:35:11 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0001: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:05:47 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:06:24 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0002: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:06:26 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:07:03 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0003: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:07:05 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:07:45 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0004: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:07:50 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:08:25 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0008: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:08:26 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:08:54 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0009: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:08:56 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:09:22 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0010: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:09:23 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:09:46 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0011: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:09:50 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:10:52 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0019: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:10:54 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:11:18 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0020: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:11:23 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:11:43 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0025: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:11:45 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:12:02 F. ROCHA NORH
COMERC...

Documentação Item 0026: Senhor Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.

15/10/2021 - 12:12:04 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:12:36 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
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15/10/2021 - 12:12:51 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:14:08 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:14:29 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:14:48 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:15:10 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:15:32 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:15:54 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:16:15 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:16:35 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 12:16:51 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 14:34:36 Pregoeiro Retomamos a sessão.

15/10/2021 - 14:35:08 Pregoeiro Aguarde enquanto faremos a analise das propostas.

15/10/2021 - 15:25:41 Pregoeiro Aguarde mais um momento.

15/10/2021 - 15:42:55 Pregoeiro Após a analise das propostas faremos a classificação/desclassificação das empresas no sistema.

15/10/2021 - 15:43:05 Pregoeiro Aguardem um momento.

15/10/2021 - 15:55:09 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0001 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:55:09 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:09 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 315,00.

15/10/2021 - 15:55:19 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0002 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:55:19 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:19 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 315,00.

15/10/2021 - 15:55:28 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0003 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:55:28 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:28 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 665,00.

15/10/2021 - 15:55:39 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0004 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:55:39 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:39 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 665,00.

15/10/2021 - 15:55:53 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0008 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:55:53 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:55:53 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 445,00.

15/10/2021 - 15:56:18 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0009 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:56:18 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:56:18 Sistema O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 445,00.

15/10/2021 - 15:56:30 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0010 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:56:30 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:56:30 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 415,00.

15/10/2021 - 15:56:50 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0011 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:56:50 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:56:50 Sistema O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 415,00.

15/10/2021 - 15:57:16 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0019 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:57:16 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:57:16 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 425,00.

15/10/2021 - 15:57:35 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0020 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:57:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:57:35 Sistema O item 0020 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 425,00.
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15/10/2021 - 15:57:53 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0025 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:57:53 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:57:53 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com valor
unitário de R$ 650,00.

15/10/2021 - 15:58:05 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI foi desclassificado para o item
0026 na cota reservada pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:58:05 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 9.2.2 do edital.

15/10/2021 - 15:58:05 Sistema O item 0026 na cota reservada tem como novo arrematante ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA com valor unitário de R$ 650,00.

15/10/2021 - 15:59:21 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:59:21 Sistema Motivo: Não apresentou proposta para o item.

15/10/2021 - 15:59:21 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 770,00.

15/10/2021 - 15:59:45 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

15/10/2021 - 15:59:45 Sistema Motivo: Não apresentou proposta para o item.

15/10/2021 - 15:59:45 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 770,00.

15/10/2021 - 15:59:57 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado para o item 0024 na cota reservada pelo
pregoeiro.

15/10/2021 - 15:59:57 Sistema Motivo: Não apresentou proposta para o item.

15/10/2021 - 15:59:57 Sistema O item 0024 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 770,00.

15/10/2021 - 16:02:25 Pregoeiro Será concedido o prazo de 05 (cinco) minutos para que as arrematantes dos
itens01,02,03,04,08,09,10,11,15,23,24,19,20,25,26, para que se manifestem acerca da possibilidade de
redução dos valores ofertados. Após a negociação faremos a convocação das empresas arrematantes para
apresentarem, no prazo de 2h, a proposta ajustada.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 16:08 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:04:17 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 660,00.

15/10/2021 - 16:04:17 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 0003 foi equalizada.

15/10/2021 - 16:04:39 Sistema O Item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R$ 440,00.

15/10/2021 - 16:04:39 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. A diferença entre os dois
resultados do item 0008 foi equalizada.

15/10/2021 - 16:05:01 Sistema O Item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R$ 410,00.

15/10/2021 - 16:05:01 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 0010 foi equalizada.

15/10/2021 - 16:05:40 Sistema O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R$ 750,00.

15/10/2021 - 16:05:56 Sistema O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R$ 420,00.

15/10/2021 - 16:05:56 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 0019 foi equalizada.

15/10/2021 - 16:06:13 Sistema O Item 0023 recebeu um lance negociado no valor de R$ 750,00.

15/10/2021 - 16:06:13 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 0023 foi equalizada.

15/10/2021 - 16:09:57 Pregoeiro Certo.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.
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15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 15/10/2021.

15/10/2021 - 16:14:46 Pregoeiro Desta forma, suspenderemos a sessão e retornaremos ainda hoje 15/10/2021, às 18h:15min.

15/10/2021 - 16:16:04 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0001.

15/10/2021 - 16:16:19 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0002.

15/10/2021 - 16:16:28 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0003.

15/10/2021 - 16:16:41 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0004.

15/10/2021 - 16:17:32 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0008.

15/10/2021 - 16:17:45 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0009.

15/10/2021 - 16:17:58 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0010.

15/10/2021 - 16:18:17 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0011.

15/10/2021 - 16:18:37 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0019.

15/10/2021 - 16:18:49 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0020.

15/10/2021 - 16:19:04 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0025.

15/10/2021 - 16:19:13 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS declarou intenção
de recurso para o item 0026.

15/10/2021 - 16:21:24 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:21:32 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:30:38 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:30:53 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:31:08 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:31:25 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:31:40 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:32:01 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:32:19 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:32:35 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:32:50 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:33:05 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:33:24 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
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15/10/2021 - 16:33:39 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:34:00 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:34:16 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:34:35 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:34:53 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:35:09 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:35:26 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:35:44 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:36:02 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:36:22 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:36:38 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:36:54 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 16:37:14 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

15/10/2021 - 17:03:04 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

15/10/2021 - 17:03:12 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.

15/10/2021 - 17:03:47 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.

15/10/2021 - 17:04:04 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0006.

15/10/2021 - 17:04:12 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.

15/10/2021 - 17:04:25 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0014.

15/10/2021 - 17:04:30 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0015.

15/10/2021 - 17:04:36 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0016.

15/10/2021 - 17:04:56 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0019.

15/10/2021 - 17:05:06 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0020.

15/10/2021 - 17:05:17 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0021.

15/10/2021 - 17:05:23 Sistema O fornecedor SANTOS E LEAO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0022.

15/10/2021 - 18:15:15 Pregoeiro Em razão do horário, suspenderemos a sessão para a análise das propostas e retornaremos no dia
18/10/2021 às 10h:00min.

15/10/2021 - 18:15:36 Pregoeiro Boa Noite!

18/10/2021 - 10:02:30 Pregoeiro Bom dia, senhores licitantes!

18/10/2021 - 10:02:33 Pregoeiro Retomamos a sessão.

18/10/2021 - 10:03:01 Pregoeiro Senhores Licitantes, com intuito de dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua
proposta, de assegurar a entrega dos produtos a serem contratados, convocaremos as empresas
arrematantes, para comprovação da exequibilidade da proposta, através de planilha de composição de preço
(documento complementar a proposta) dos itens arrematados, no prazo de 2h, tal solicitação tem amparo
legal no artigo 19 incisos II, no artigo 38 `PAR` 2º e artigo 43 `PAR` 2º do decreto nº 10.024/2019.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.
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18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:04:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/10/2021.

18/10/2021 - 10:05:58 Pregoeiro Suspenderemos a sessão e retornaremos ainda hoje (18/10/2021) às 14h:00min, para darmos continuidade
aos trabalhos.

18/10/2021 - 11:05:12 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:05:29 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:10:06 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:10:34 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:11:20 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:11:41 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:12:13 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:12:35 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:12:51 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:13:08 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:13:22 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:13:40 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:13:55 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:14:14 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:14:30 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:14:45 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:15:01 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:15:17 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:15:42 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:16:06 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:48:45 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:49:00 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 11:59:56 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 12:01:13 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 12:01:24 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

18/10/2021 - 14:32:29 Pregoeiro Retomamos a sessão.

18/10/2021 - 14:38:18 Pregoeiro Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão, para a analise das composições de preço encaminhadas,
bem como os documentos de habilitação, retornaremos no dia 20/10/2021 às 9h00min.

20/10/2021 - 09:02:17 Pregoeiro Bom dia, senhores licitantes!

20/10/2021 - 09:02:20 Pregoeiro Retomamos a sessão.

20/10/2021 - 09:04:11 Pregoeiro Senhores Licitantes ainda estamos em analise das documentações enviadas, desta forma, suspendermos a
sessão por 1h, e retornaremos ainda hoje 20/10/2021 às 10h:00min para darmos continuidade aos trabalhos

20/10/2021 - 10:00:14 Pregoeiro Retomamos a sessão.

20/10/2021 - 10:00:31 Pregoeiro Senhores Licitantes, após a análise das propostas enviadas, da composição de preços e dos documentos de
habilitação, faremos a classificação/desclassificação das propostas, bem como da habilitação/inabilitação
das empresas no sistema.

20/10/2021 - 10:01:48 Pregoeiro Aguarde mais um momento.

20/10/2021 - 10:02:19 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

20/10/2021 - 10:02:19 Sistema Motivo: A empresa não apresentou documento conforme estabelecido no item 11.6.2.4 - certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado sede da licitante, além de não atender ao item 11.6.4.1 do edital, relativo
a certidão de falência e concordata (âmbito federal).

20/10/2021 - 10:02:19 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

20/10/2021 - 10:02:19 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante Multi Quadros e Vidros Ltda com valor unitário de R$ 699,99.

20/10/2021 - 10:02:19 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0026 na cota
reservada pelo pregoeiro.

20/10/2021 - 10:02:19 Sistema O item 0026 na cota reservada tem como novo arrematante Multi Quadros e Vidros Ltda com valor unitário
de R$ 699,99.

20/10/2021 - 10:04:39 Pregoeiro Será concedido o prazo de 05 (cinco) minutos para que as arrematantes dos itens 25 e 26, para que se
manifestem acerca da possibilidade de redução dos valores ofertados. Após a negociação faremos a
convocação das empresas arrematantes para apresentarem, no prazo de 2h, a proposta ajustada

20/10/2021 - 10:05:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:11 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 10:05:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 10:11 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 10:08:21 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para
o item 0025.

20/10/2021 - 10:08:54 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para
o item 0026.

20/10/2021 - 10:13:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 10:13:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 20/10/2021.
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20/10/2021 - 10:14:50 Pregoeiro Desta forma, suspenderemos a sessão e retornaremos ainda hoje 20/10/2021, às 14h:00min.

20/10/2021 - 12:13:41 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 12:13:56 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 14:03:24 Pregoeiro Retomamos a sessão.

20/10/2021 - 14:03:31 Pregoeiro Senhores Licitantes, após a análise das propostas enviadas e dos documentos de habilitação, faremos a
classificação/desclassificação das propostas, bem como da habilitação/inabilitação das empresas no
sistema.

20/10/2021 - 14:04:01 Sistema O fornecedor Multi Quadros e Vidros Ltda foi inabilitado no processo.

20/10/2021 - 14:04:01 Sistema Motivo: A empresa não apresentou documento conforme estabelecido no item 11.6.2.10 (certidão específica)
e ao item 11.6.4.1 do edital, relativo a certidão de falência e concordata (âmbito federal).

20/10/2021 - 14:04:01 Sistema O fornecedor Multi Quadros e Vidros Ltda foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

20/10/2021 - 14:04:01 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI com valor unitário de R$ 770,00.

20/10/2021 - 14:04:01 Sistema O fornecedor Multi Quadros e Vidros Ltda foi inabilitado para o item 0026 na cota reservada pelo pregoeiro.

20/10/2021 - 14:04:01 Sistema O item 0026 na cota reservada tem como novo arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 770,00.

20/10/2021 - 14:04:20 Pregoeiro Será concedido o prazo de 05 (cinco) minutos para que as arrematantes dos itens 25 e 26, para que se
manifestem acerca da possibilidade de redução dos valores ofertados. Após a negociação faremos a
convocação das empresas arrematantes para apresentarem, no prazo de 2h, a proposta ajustada.

20/10/2021 - 14:04:48 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 14:09 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 14:04:48 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 14:09 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 14:07:03 Sistema O Item 0025 recebeu um lance negociado no valor de R$ 750,00.

20/10/2021 - 14:07:03 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 0025 foi equalizada.

20/10/2021 - 14:10:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 14:10:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 14:11:00 Pregoeiro Desta forma, suspenderemos a sessão e retornaremos ainda hoje 20/10/2021, às 16h:15min.

20/10/2021 - 14:46:11 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 14:46:35 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 16:19:20 Pregoeiro Retomamos a sessão.

20/10/2021 - 16:20:51 Pregoeiro Senhor Licitante, com intuito de dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua
proposta, de assegurar a entrega dos produtos a serem contratados, convocaremos as empresas
arrematantes, para comprovação da exequibilidade da proposta, através de planilha de composição de preço
(documento complementar a proposta) dos itens arrematados, no prazo de 2h, tal solicitação tem amparo
legal no artigo 19 incisos II, no artigo 38 `PAR` 2º e artigo 43 `PAR` 2º do decreto nº 10.024/2019.

20/10/2021 - 16:21:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 16:21:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 16:38:59 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 16:39:24 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 16:45:01 Pregoeiro Aguardem enquanto faremos a análise do documento enviado.

20/10/2021 - 17:07:59 Pregoeiro Aguarde mais um momento.

20/10/2021 - 17:14:10 Pregoeiro Senhores Licitantes, após a análise das propostas enviadas, da composição de preços e dos documentos de
habilitação, faremos a classificação/desclassificação das propostas, bem como da habilitação/inabilitação
das empresas no sistema.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.
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20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:18:13 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:20:19 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0025.

20/10/2021 - 17:20:19 Sistema Motivo: A empresa encaminhou documento complementar antes do horário concedido.

20/10/2021 - 17:20:36 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0026.

20/10/2021 - 17:20:36 Sistema Motivo: A empresa encaminhou documento complementar antes do horário concedido.

20/10/2021 - 17:20:54 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:20:54 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

20/10/2021 - 17:21:18 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2021 às 17:52.

20/10/2021 - 17:25:17 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para
o item 0025.

20/10/2021 - 17:25:39 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para
o item 0026.

20/10/2021 - 17:54:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

20/10/2021 - 17:54:59 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 17:55:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

20/10/2021 - 17:55:03 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:55:03 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 17:55:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

20/10/2021 - 17:55:05 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 17:55:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

20/10/2021 - 17:55:07 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)
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20/10/2021 - 17:55:07 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 17:55:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

20/10/2021 - 17:55:57 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:55:57 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 17:55:57 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 17:56:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

20/10/2021 - 17:56:21 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 17:56:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

20/10/2021 - 17:56:33 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:56:33 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 17:56:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

20/10/2021 - 17:56:47 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:56:47 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 17:56:47 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 17:56:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

20/10/2021 - 17:56:54 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 17:57:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

20/10/2021 - 17:57:19 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:57:19 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 17:57:19 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 17:57:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
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20/10/2021 - 17:57:32 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:57:32 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 17:57:32 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 17:57:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

20/10/2021 - 17:57:44 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:57:44 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 17:58:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

20/10/2021 - 17:58:11 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:58:11 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 17:58:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0026.

20/10/2021 - 17:58:18 Sistema Intenção: A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a intenção de interpor
recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor proposta, além de ter apresentado todos os
documentos pertinentes a habilitação em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

20/10/2021 - 17:58:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0026.

20/10/2021 - 17:58:18 Sistema Intenção: A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a intenção de interpor
recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor proposta, além de ter apresentado todos os
documentos pertinentes a habilitação em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

20/10/2021 - 17:58:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0026.

20/10/2021 - 17:58:24 Sistema Intenção: A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a intenção de interpor
recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor proposta, além de ter apresentado todos os
documentos pertinentes a habilitação em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

20/10/2021 - 17:58:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0026.

20/10/2021 - 17:58:33 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 17:58:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

20/10/2021 - 17:58:44 Sistema Intenção: A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a intenção de interpor
recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor proposta, além de ter apresentado todos os
documentos pertinentes a habilitação em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

20/10/2021 - 17:58:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

20/10/2021 - 17:58:51 Sistema Intenção: A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a intenção de interpor
recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor proposta, além de ter apresentado todos os
documentos pertinentes a habilitação em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

20/10/2021 - 17:58:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.
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20/10/2021 - 17:58:51 Sistema Intenção: A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Manifesta a intenção de interpor
recurso, motivada pelo fato de ter-lhes ofertado a melhor proposta, além de ter apresentado todos os
documentos pertinentes a habilitação em consonância com o art. 31º e seguintes da lei 8.666/93. As demais
comprovações serão apresentadas em nossa peça recursal.

20/10/2021 - 17:58:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

20/10/2021 - 17:58:59 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 17:59:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0022.

20/10/2021 - 17:59:07 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:59:07 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 17:59:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.

20/10/2021 - 17:59:24 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:59:24 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 17:59:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0022.

20/10/2021 - 17:59:34 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:59:34 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 17:59:34 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 17:59:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0021.

20/10/2021 - 17:59:43 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:59:43 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 17:59:43 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 17:59:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

20/10/2021 - 17:59:54 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 17:59:54 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 17:59:54 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.
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20/10/2021 - 18:00:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

20/10/2021 - 18:00:13 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:00:13 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 18:00:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

20/10/2021 - 18:00:18 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 18:00:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

20/10/2021 - 18:00:18 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 18:01:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0020.

20/10/2021 - 18:01:10 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:01:10 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 18:01:10 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 18:01:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

20/10/2021 - 18:01:18 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 18:01:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

20/10/2021 - 18:01:24 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 18:01:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

20/10/2021 - 18:01:30 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 18:01:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

20/10/2021 - 18:01:36 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 18:01:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

20/10/2021 - 18:01:45 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)
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20/10/2021 - 18:01:45 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 18:01:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.

20/10/2021 - 18:01:51 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:01:51 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 18:01:51 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 18:02:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.

20/10/2021 - 18:02:00 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:02:00 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 18:02:00 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 18:02:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

20/10/2021 - 18:02:08 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:02:08 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 18:02:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

20/10/2021 - 18:02:15 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:02:15 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 18:02:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

20/10/2021 - 18:02:20 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 18:02:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

20/10/2021 - 18:02:20 Sistema Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira, venho por meio deste solicitar minha habilitação. pois o motivo pelo qual
a empresa foi inabilitada e excesso de formalismo, visto que a minha empresa fabrica os moveis em questão,
sendo assim de sua própria marca, Rocha Industrial, sendo ao meu vê que subintendesse que não a motivos
para inabilita pelo simples fato de duas palavras. Gostaria que fosse revisto tal determinação por parte de
sua comissão de Licitação e da Senhora.

20/10/2021 - 18:02:28 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2021 às 10:10:04.
Código verificador: 17898B

Página 110 de 112

20/10/2021 - 18:02:28 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:02:28 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 18:02:28 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 18:02:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0016.

20/10/2021 - 18:02:36 Sistema Intenção: Sra: Pregoeira, venho me manifesta perante a nossa desclassificação que não há justificativa pois
no artigo do item do edital 11.6.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Fórúm da sede da pessoa jurídica e DO ÂMBITO FEDERAL, em que conste o prazo de
validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não superior a 90 (noventa) dias;
Foram a presentada a certidão de falência e concordata estadual da sede do licitante já as CERTIDÕES DO
DISTRITO FEDERAL não existem jurisdição para estados pois no seu corpo da certidão consta que a
finalidade dela e para o DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO. Não se aplica a uma certidão desta natureza
já que a nossa empresa fica em município de Bonito estado do Pará, não temos uma ligação com essa
administração federal que a Sra: Pregoeira solicitou que esta administração aceite nosso justificativa para
justifica nosso recurso caso não aceite... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:02:36 Sistema (CONT. 1) encaminharemos aos órgãos de fiscalização e superiores. Já empresa vencedora, apresentou um
atestado de que a empresa JOÃO ALBERTO DE ABREL E SILVA EIRELI – ME que forneceu o devido
atestado A MESMA NÃO TEM ATIVIDADE PARA FORNECER ATESTADO POIS A AREA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO E COMERCIOS DE MOVEIS não tem atividade para esta licitação PESSO A
SUA DESCLASSIFICAÇÃO A EMPRESA DESCOMPRIU O ITEM DO EDITAL. DECLARAÇÕES DA
PROPOSTA 8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 8.3. Nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

20/10/2021 - 18:02:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.

20/10/2021 - 18:02:45 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:02:45 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 18:02:45 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 18:02:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.

20/10/2021 - 18:02:53 Sistema Intenção: Sr: Pregoeiro venho me manifesta que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
descumpriu a o item do edital. 11.6.2.4. Conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; Item
11.6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da
administração. 11.7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital E gostaria da nossa justificativa aceita pela administração... (CONTINUA)

20/10/2021 - 18:02:53 Sistema (CONT. 1) para formalização do nosso recurso.

20/10/2021 - 18:02:53 Sistema Justificativa: A empresa Aracua foi inabilitada no processo.

20/10/2021 - 18:04:43 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 25/10/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 28/10/2021 às 18:00.

20/10/2021 - 18:05:10 Pregoeiro Boa Noite.

25/10/2021 - 14:02:09 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0025.

25/10/2021 - 14:02:28 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0026.

25/10/2021 - 16:26:14 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0001.

25/10/2021 - 16:26:35 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0002.

25/10/2021 - 16:26:53 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0003.

25/10/2021 - 16:27:17 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0004.

25/10/2021 - 16:27:41 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0008.

25/10/2021 - 16:28:09 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0009.

25/10/2021 - 16:29:18 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0010.

25/10/2021 - 16:29:41 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0011.

25/10/2021 - 16:30:13 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0019.
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25/10/2021 - 16:31:06 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0020.

25/10/2021 - 16:31:43 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0025.

25/10/2021 - 16:32:05 Sistema O fornecedor ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI - EPP/SS enviou recurso para
o item 0026.

04/11/2021 - 18:05:11 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

05/11/2021 - 10:02:07 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:07 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:07 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:32 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:32 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:32 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:32 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:32 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:32 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:32 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:44 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:44 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:44 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:02:44 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

05/11/2021 - 10:04:31 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:31 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:31 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:31 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:31 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:31 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:31 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:48 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:48 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:04:48 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:05:08 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:05:08 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0001 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0002 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0003 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0004 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0005 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0006 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0007 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0008 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0009 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0010 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0011 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0012 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0013 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0014 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0015 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0016 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0017 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0018 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0019 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0020 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0021 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0022 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0023 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0024 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0025 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.
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05/11/2021 - 10:08:28 Sistema O Item 0026 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

Nelucy e Silva de Souza

Pregoeiro(a)

Getúlio Brabo de Souza

Autoridade Competente

Ana Claudia da Rocha Bastos

Apoio
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