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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Balsas
Prefeitura Municipal de Balsas

Registro de Preços Eletrônico - 10/2022

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

23/02/2022 16:39 24/02/2022 09:00 10/03/2022 13:00 15/03/2022 08:59 15/03/2022 09:00

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

0001 SACOLA DE BEBÊ, TAMANHO MÉDIO,
COMPOSIÇÃO EM POLIÉSTER, PVC E
PLÁSTICO. COTA PRINCIPAL 75%

52,30 1.875 - UND Homologado

0002 SACOLA DE BEBÊ, TAMANHO MÉDIO,
COMPOSIÇÃO EM POLIÉSTER, PVC E
PLÁSTICO. COTA PRINCIPAL 75%

52,30 625 - UND Homologado

0003 MANTINHA , COMPOSIÇÃO ALGODÃO,
POLIÉSTER, TAM. 75X80CM COTA PRINCIPAL
75%

36,65 1.875 - UND Homologado

0004 MANTINHA , COMPOSIÇÃO ALGODÃO,
POLIÉSTER, TAM. 75X80CM COTA PRINCIPAL
75%

36,65 625 - UND Homologado

0005 CONJUNTO PAGÃO EM MALHA, 100%
ALGODÃO, COTA PRINCIPAL 75%

36,13 1.875 - UND Homologado

0006 CONJUNTO PAGÃO EM MALHA, 100%
ALGODÃO, COTA PRINCIPAL 75%

36,13 625 - UND Homologado

0007 KIT DE CAMISETAS 100% ALGODÃO C/ 3
UNIDADES, LISAS CORES VARIADAS

29,10 2.500 - KIT Homologado

0008 KIT DE CALÇA, MIJÃO 100% ALGODÃO, COM
03 UNIDADES,LISAS,CORES VARIADAS, COM
DETALHES BORDADOS

29,33 2.500 - KIT Homologado

0009 CONJUNTO SAPATOS E LUVINHAS, 100%
POLIÉSTER, LISOS, CORES VARIADAS

21,50 2.500 - CJ Homologado

0010 MEIA EM ALGODÃO E POLIÉSTER 8,53 2.500 - PAR Homologado

0011 CUEIROS , COMPOSIÇÃO ALGODÃO, TAM:
60CM 80CM, PACOTES COM 03 UNIDADES.

31,83 2.500 - PC Homologado

0012 KIT MAMADEIRA 80ML A 150 ML E 240 ML, EM
PLÁSTICO, TRANSPARENTE. COTA PRINCIPAL
75%

33,25 1.875 - UND Homologado

0013 KIT MAMADEIRA 80ML A 150 ML E 240 ML, EM
PLÁSTICO, TRANSPARENTE. COTA PRINCIPAL
75%

33,25 625 - UND Homologado

0014 REDE INFANTIL PARA BEBÊ, EM POLIÉSTER E
ALGODÃO 1,60 CM DE COMPRIMENTO POR 60
CM DE LARGURA. COTA PRINCIPAL 75%

49,83 1.875 - UND Homologado

0015 REDE INFANTIL PARA BEBÊ, EM POLIÉSTER E
ALGODÃO 1,60 CM DE COMPRIMENTO POR 60
CM DE LARGURA. COTA PRINCIPAL 75%

49,83 625 - UND Homologado

0016 BANHEIRA CAPACIDADE 22 LITROS OU
SUPERIOR COTA PRINCIPAL 75%

38,49 1.875 - UND Homologado

0017 BANHEIRA CAPACIDADE 22 LITROS OU
SUPERIOR COTA PRINCIPAL 75%

38,49 625 - UND Homologado

0018 TOALHA COM CAPUZ - TOALHA DE BANHO
TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO 24X24
CORES VARIADAS COTA PRINCIPAL 75%

35,57 1.875 - UND Homologado

0019 TOALHA COM CAPUZ - TOALHA DE BANHO
TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO 24X24
CORES VARIADAS COTA PRINCIPAL 75%

35,57 625 - UND Homologado

0020 SABONETES (NEUTRO OU GLICERINADO) 80G 6,73 2.500 - UND Homologado

0021 SABONETEIRA, PLÁSTICA, TAMANHO
PADRÃO.

9,03 2.500 - UND Homologado

0022 CAIXA DE COTONETES PACOTES COM 100
UNIDADES

7,77 2.500 - UND Homologado

0023 KIT HIGIENE SHAMPOO E CREME INFANTIL
COTA PRINCIPAL 75%

31,03 2.500 - KIT Homologado

0024 CREME PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS 19,83 2.500 - UND Homologado
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0025 CONJUNTO COM PENTE E ESCOVAS 25,83 2.500 - UND Homologado

0026 FRADAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P,
PACOTES COM 10 UNIDADES

20,92 2.500 - UND Homologado

0027 PACOTE DE ALGODÃO 95G 9,74 2.500 - PC Homologado

0028 FRALDA DE PANO 100% ALGODÃO
70CMX70CM, PACOTES COM 05 UNIDADES

29,82 2.500 - UND Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

23/02/2022 05 - EDITAL KIT DE ENXOVAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

15/03/2022 - 10:19 Negociação aberta para o processo
10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:19 Negociação aberta para o processo
10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,7,8,9,10,22,23,24,27 do processo
10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:19 Negociação aberta para o processo
10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,21,25,26 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:19 Negociação aberta para o processo
10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,12,13,14,15,16,17,18,19 do
processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:19 Negociação aberta para o processo
10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:19 Negociação aberta para o processo
10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:44 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:44 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,7,8,9,10,22,23,24,27 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:44 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências nos itens 5,6,21,25,26 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:44 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências nos itens 11,12,13,14,15,16,17,18,19 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:44 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências no item 20 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2022 - 10:44 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências no item 28 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/03/2022 - 16:29 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/03/2022 - 16:29 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências nos itens 5,6 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/03/2022 - 16:31 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 11 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/03/2022 - 16:31 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências nos itens 12,13 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/03/2022 - 16:33 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 21,25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/03/2022 - 16:33 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências no item 28 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 10:32 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 10:32 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências nos itens 3,4 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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21/03/2022 - 10:32 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 11 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 10:32 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências nos itens 12,13 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 10:33 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 28 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/03/2022 - 09:36 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 3,4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/03/2022 - 09:38 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 11 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/03/2022 - 10:41 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 3,4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/03/2022 - 10:42 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 11 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2022 - 11:05 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2022 - 11:05 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2022 - 11:06 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 11 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/03/2022 - 08:41 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/03/2022 - 08:41 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/03/2022 - 09:22 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:02 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,7,8,9,10,22,23,24,27 do processo
.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:02 Envio de Propostas
Readequadas10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,15,18,19 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:02 Envio de Propostas
Readequadas10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:03 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 21,25,26 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:03 Documentos solicitados para o
processo 10/2022

Foram solicitadas diligências no item 28 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:06 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:06 Envio de Propostas
Readequadas10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:06 Envio de Propostas
Readequadas10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:06 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:06 Envio de Propostas
Readequadas10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:06 Envio de Propostas
Readequadas10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:07 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 16:07 Envio de Propostas
Readequadas10/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13,16,17 do processo 10/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Sacola de bebê, tamanho
médio, composição em
poliéster, pvc e plástico.
COTA PRINCIPAL 75%

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Sacola de bebê EUMAC BABY 20,80 1.875 39.000,00

0002 Sacola de bebê, tamanho
médio, composição em
poliéster, pvc e plástico.
COTA PRINCIPAL 75%

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Sacola de bebê EUMAC BABY 20,80 625 13.000,00

0003 Mantinha , composição
algodão, poliéster, tam.
75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

UND minas rey 23,99 1.875 44.981,25

0004 Mantinha , composição
algodão, poliéster, tam.
75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

M7 Tecidos e Acessorios
Ltda Epp

MANTINHA LUXOR/LUXOR 32,99 625 20.618,75

0005 Conjunto pagão em
malha, 100% algodão,
COTA PRINCIPAL 75%

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Conjunto pagão EUMAC BABY 8,40 1.875 15.750,00

0006 Conjunto pagão em
malha, 100% algodão,
COTA PRINCIPAL 75%

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Conjunto pagão EUMAC BABY 8,40 625 5.250,00

0007 Kit de camisetas 100%
algodão c/ 3 unidades,
lisas cores variadas

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Kit de camisetas EUMAC BABY 8,50 2.500 21.250,00

0008 Kit de calça, mijão 100%
algodão, com 03
unidades,lisas,cores
variadas, com detalhes
bordados

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Kit de calça EUMAC BABY 8,50 2.500 21.250,00

0009 Conjunto sapatos e
luvinhas, 100% poliéster,
lisos, cores variadas

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Conjunto sapatos e
luvinhas

EUMAC BABY 3,40 2.500 8.500,00

0010 Meia em algodão e
poliéster

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Meia KDINHO 2,35 2.500 5.875,00

0011 Cueiros , composição
algodão, tam: 60cm
80cm, pacotes com 03
unidades.

SILVENINA UNIFORMES
LTDA

PAPI PAPI 21,89 2.500 54.725,00

0012 Kit mamadeira 80ml a 150
ml e 240 ml, em plástico,
transparente. COTA
PRINCIPAL 75%

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

INFANTIL CEFISA 17,00 1.875 31.875,00

0013 Kit mamadeira 80ml a 150
ml e 240 ml, em plástico,
transparente. COTA
PRINCIPAL 75%

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

INFANTIL CEFISA 17,00 625 10.625,00

0014 Rede infantil para bebê,
em poliéster e algodão
1,60 cm de comprimento
por 60 cm de largura.
COTA PRINCIPAL 75%

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

INFANTIL BABY STAR 31,50 1.875 59.062,50

0015 Rede infantil para bebê,
em poliéster e algodão
1,60 cm de comprimento
por 60 cm de largura.
COTA PRINCIPAL 75%

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

INFANTIL BABY STAR 31,50 625 19.687,50

0016 Banheira capacidade 22
litros ou superior COTA
PRINCIPAL 75%

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

INFANTIL CAJOVIL 19,00 1.875 35.625,00

0017 Banheira capacidade 22
litros ou superior COTA
PRINCIPAL 75%

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

INFANTIL CAJOVIL 19,00 625 11.875,00

0018 Toalha com capuz -
toalha de banho tecido
felpudo 100% algodão
24x24 cores variadas
COTA PRINCIPAL 75%

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

INFANTIL LUANA BABY 11,50 1.875 21.562,50

0019 Toalha com capuz -
toalha de banho tecido
felpudo 100% algodão
24x24 cores variadas
COTA PRINCIPAL 75%

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

INFANTIL BABY STAR 11,50 625 7.187,50

0020 Sabonetes (Neutro ou
glicerinado) 80g

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

80g PomPom 2,85 2.500 7.125,00

0021 Saboneteira, plástica,
tamanho padrão.

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

SABONETEIRA LULLY 2,00 2.500 5.000,00
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0022 Caixa de cotonetes
pacotes com 100
unidades

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

cotonete COTONELA BABY 2,90 2.500 7.250,00

0023 Kit higiene shampoo e
creme infantil COTA
PRINCIPAL 75%

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

kit shampoo e creme
infantil

SKALINHA 14,70 2.500 36.750,00

0024 Creme para prevenção de
assaduras

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Creme para prevenção de
assaduras

BABYMED 6,00 2.500 15.000,00

0025 Conjunto com pente e
escovas

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Conjunto com pente e
escovas

LULLY 7,40 2.500 18.500,00

0026 Fradas descartáveis
tamanho P, pacotes com
10 unidades

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

FRALDA DESCARTÁVEL
P

CONFORT 7,30 2.500 18.250,00

0027 Pacote de algodão 95g ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

Pacote de algodão FLOC 4,80 2.500 12.000,00

0028 Fralda de pano 100%
algodão 70cmx70cm,
pacotes com 05 unidades

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

algodão Minasrey 20,85 2.500 52.125,00

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.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA
APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE
(PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO
TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILI

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA
HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

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 - Sacola de bebê, tamanho médio, composição em poliéster, pvc e plástico. COTA PRINCIPAL
75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:37:05

INFANTIL BABY STAR 1.875 48,00 90.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL RONALD BABY 1.875 48,90 91.687,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Sacola MADEY BABY 1.875 52,30 98.062,50 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:21:40

BOLSA
MATERNIDADE

PEDRINHO 1.875 52,30 98.062,50 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:25:15

Poliéster Emanuel Baby 1.875 52,00 97.500,00 Sim

ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

33.948.013/0001-
46

11/03/2022 -
10:46:24

PRÓPRIO PRÓPRIA/PRÓPRIO 1.875 52,30 98.062,50 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND bolsa maternidade 1.875 52,15 97.781,25 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

médio Mave Baby 1.875 52,10 97.687,50 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:55:59

UND BRUNO BABY 1.875 52,29 98.043,75 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:16:41

Sacola de bebê EUMAC BABY 1.875 52,30 98.062,50 Sim
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M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE
MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

17.463.880/0001-
35

14/03/2022 -
15:50:51

Sacola de bebê,
tamanho médio,
composiçã

EDUBOLSAS 1.875 52,30 98.062,50 Sim

CDC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI EPP

04.553.782/0001-
47

14/03/2022 -
16:22:06

Sacola Cia da Capa/CDC
Ind. e Com. de
Bolsas Ei

1.875 52,30 98.062,50 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:03:38

BEBE LUXOR/LUXOR 1.875 52,30 98.062,50 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE ENCANTO DO
BEBÊ

1.875 52,30 98.062,50 Sim

MUNDI BOLSAS
EIRELI

30.131.373/0001-
62

14/03/2022 -
22:03:54

bolsa de bebê propria/proprio 1.875 52,30 98.062,50 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:35:23

2022 MALU
CONFECÇÕES

1.875 52,30 98.062,50 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

YASMIN YASMIN 1.875 52,30 98.062,50 Sim

0002 - Sacola de bebê, tamanho médio, composição em poliéster, pvc e plástico. COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

14/03/2022 -
10:43:17

INFANTIL BABY STAR 625 48,00 30.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL RONALD BABY 625 48,90 30.562,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Sacola MADEY BABY 625 52,30 32.687,50 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:22:17

BOLSA
MATERNIDADE

PEDRINHO 625 52,30 32.687,50 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:25:20

Poliéster Emanuel Baby 625 52,00 32.500,00 Sim

ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

33.948.013/0001-
46

11/03/2022 -
10:47:23

PRÓPRIO PRÓPRIA/PRÓPRIO 625 52,30 32.687,50 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND bolsa maternidade 625 52,15 32.593,75 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

médio Mave Baby 625 52,10 32.562,50 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:56:20

UND BRUNO BABY 625 52,29 32.681,25 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:16:39

Sacola de bebê EUMAC BABY 625 52,30 32.687,50 Sim

M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE
MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

17.463.880/0001-
35

14/03/2022 -
15:51:25

Sacola de bebê,
tamanho médio,
composiçã

EDUBOLSAS 625 52,30 32.687,50 Sim

CDC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI EPP

04.553.782/0001-
47

14/03/2022 -
16:22:46

Sacola Cia da Capa/CDC
Ind. e Com. de
Bolsas Ei

625 52,30 32.687,50 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:03:59

BEBE LUXOR/LUXOR 625 52,30 32.687,50 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE ENCANTO DO
BEBÊ

625 52,30 32.687,50 Sim

MUNDI BOLSAS
EIRELI

30.131.373/0001-
62

14/03/2022 -
22:03:58

bolsa de bebê propria/proprio 625 52,30 32.687,50 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:38:05

2022 MALU
CONFECÇÕES

625 52,30 32.687,50 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

YASMIN YASMIN 625 52,30 32.687,50 Sim

0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:42:40

INFANTIL BABY STAR 1.875 29,00 54.375,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL PRÓPRIA 1.875 35,90 67.312,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Mantinha CARICIA 1.875 36,65 68.718,75 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:26:29

MANTA INFANTIL
FUSTÃO

GERAÇÃO BABY 1.875 36,65 68.718,75 Sim
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LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:26:55

Algodão e
Poliéster

Geração Baby 1.875 36,00 67.500,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND minas rey 1.875 36,50 68.437,50 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

algodão Donna 1.875 36,60 68.625,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:57:34

UND BRUNO BABY 1.875 36,64 68.700,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:17:25

Mantinha EUMAC BABY 1.875 36,65 68.718,75 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:04:46

MANTINHA LUXOR/LUXOR 1.875 36,65 68.718,75 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE MINAS REY 1.875 36,65 68.718,75 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:40:13

2022 MALU
CONFECÇÕES

1.875 36,65 68.718,75 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:00

PRÓPRIA PRÓPRIA 1.875 36,00 67.500,00 Sim

0004 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

14/03/2022 -
10:43:43

INFANTIL BABY STAR 625 29,00 18.125,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL PRÓPRIA 625 35,90 22.437,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Mantinha CARICIA 625 36,65 22.906,25 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:26:46

MANTA INFANTIL
FUSTÃO

GERAÇÃO BABY 625 36,65 22.906,25 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:27:29

Algodão e
Poliéster

Geração Baby 625 36,00 22.500,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND minas rey 625 36,50 22.812,50 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

algodão Donna 625 36,60 22.875,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:57:26

UND BRUNO BABY 625 36,64 22.900,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:17:27

Mantinha EUMAC BABY 625 36,65 22.906,25 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:04:52

MANTINHA LUXOR/LUXOR 625 36,65 22.906,25 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE MINAS REY 625 36,65 22.906,25 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:42:52

2022 MALU
CONFECÇÕES

625 36,65 22.906,25 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:01

PRÓPRIA PRÓPRIA 625 36,00 22.500,00 Sim

0005 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:43:34

INFANTIL BABY STAR 1.875 32,00 60.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL PRÓPRIA 1.875 29,80 55.875,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Conjunto pagão CARICIA 1.875 36,13 67.743,75 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:27:47

PAGÃO GERAÇÃO BABY 1.875 36,13 67.743,75 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:29:18

3 pçs Juninho Baby 1.875 35,00 65.625,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND baby enxoval 1.875 36,03 67.556,25 Sim
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SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

malha Ursa 1.875 36,10 67.687,50 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:58:00

UND BRUNO BABY 1.875 36,12 67.725,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:18:07

Conjunto pagão EUMAC BABY 1.875 36,13 67.743,75 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:05:53

PAGÃO LUXOR/LUXOR 1.875 36,13 67.743,75 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE MINAS REY 1.875 36,13 67.743,75 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:45:19

2022 MALU
CONFECÇÕES

1.875 36,13 67.743,75 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

BLUSA E
CAMISETA

YASMIN 1.875 36,13 67.743,75 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:02

DOCE COMEÇO DOCE COMEÇO 1.875 36,00 67.500,00 Sim

0006 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

14/03/2022 -
10:44:10

INFANTIL BABY STAR 625 32,00 20.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL PRÓPRIA 625 29,80 18.625,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Conjunto pagão CARICIA 625 36,13 22.581,25 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:28:24

PAGÃO GERAÇÃO BABY 625 36,13 22.581,25 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:31:05

3 pçs Juninho Baby 625 35,00 21.875,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND baby enxoval 625 36,03 22.518,75 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

malha Ursa 625 36,10 22.562,50 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:58:20

UND BRUNO BABY 625 36,12 22.575,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:18:11

Conjunto pagão EUMAC BABY 625 36,13 22.581,25 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:05:56

PAGÃO LUXOR/LUXOR 625 36,13 22.581,25 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE MINAS REY 625 36,13 22.581,25 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:47:56

2022 MALU
CONFECÇÕES

625 36,13 22.581,25 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

BLUSA E
CAMISETA

YASMIN 625 36,13 22.581,25 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:00

DOCE COMEÇO DOCE COMEÇO 625 36,00 22.500,00 Sim

0007 - Kit de camisetas 100% algodão c/ 3 unidades, lisas cores variadas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:44:36

INFANTIL BABY STAR 2.500 26,00 65.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL PRÓPRIA 2.500 24,30 60.750,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Kit de camisetas CARICIA 2.500 29,10 72.750,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:29:28

Camisetas em
malha fria

GERAÇÃO BABY 2.500 29,10 72.750,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:35:13

Regata Juninho Baby 2.500 28,00 70.000,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

KIT baby enxoval 2.500 28,99 72.475,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

algodão Baby 2.500 29,10 72.750,00 Sim
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FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:58:46

KIT BRUNO BABY 2.500 29,09 72.725,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:18:32

Kit de camisetas EUMAC BABY 2.500 29,10 72.750,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:06:46

REGATA LUXOR/LUXOR 2.500 29,10 72.750,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

KIT MINAS REY 2.500 29,10 72.750,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:50:16

2022 MALU
CONFECÇÕES

2.500 29,10 72.750,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

YASMIN YASMIN 2.500 29,10 72.750,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:01

DOCE COMEÇO DOCE COMEÇO 2.500 29,00 72.500,00 Sim

0008 - Kit de calça, mijão 100% algodão, com 03 unidades,lisas,cores variadas, com detalhes bordados
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:45:02

INFANTIL BABY STAR 2.500 26,50 66.250,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL PRÓPRIA 2.500 27,90 69.750,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Kit de camisetas CARICIA 2.500 29,33 73.325,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:30:18

Calça MIJÃO GERAÇÃO BABY 2.500 29,33 73.325,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:36:33

100% Algodão Geração Baby 2.500 28,50 71.250,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

KIT baby enxoval 2.500 29,20 73.000,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

algodão Baby 2.500 29,30 73.250,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:59:10

KIT BRUNO BABY 2.500 29,32 73.300,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:19:03

Kit de calça EUMAC BABY 2.500 29,33 73.325,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:07:19

MIJÃO LUXOR/LUXOR 2.500 29,33 73.325,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

KIT MINAS REY 2.500 29,33 73.325,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:52:34

2022 MALU
CONFECÇÕES

2.500 29,33 73.325,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

YASMIN YASMIN 2.500 29,33 73.325,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:00

DOCE COMEÇO DOCE COMEÇO 2.500 29,00 72.500,00 Sim

0009 - Conjunto sapatos e luvinhas, 100% poliéster, lisos, cores variadas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:45:30

INFANTIL BABY STAR 2.500 16,00 40.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL PRÓPRIA 2.500 18,90 47.250,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Conjunto sapatos
e luvinhas

CARICIA 2.500 21,50 53.750,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:31:04

sapatinha e
luvinhas

GERAÇÃO BABY 2.500 21,50 53.750,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:40:24

100% Algodão Juninho Baby 2.500 21,00 52.500,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

CJT vine 2.500 21,45 53.625,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Poliéster Baby 2.500 21,50 53.750,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
14:59:37

CJT BRUNO BABY 2.500 21,49 53.725,00 Sim
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ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:19:27

Conjunto sapatos
e luvinhas

EUMAC BABY 2.500 21,50 53.750,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:07:46

INFANTIL LUXOR/LUXOR 2.500 21,50 53.750,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

CJT PEDRINHO 2.500 21,50 53.750,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
22:55:15

2022 MALU
CONFECÇÕES

2.500 21,50 53.750,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

TEC ACRILICO YASMIN 2.500 21,50 53.750,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:00

DOCE COMEÇO DOCE COMEÇO 2.500 21,50 53.750,00 Sim

0010 - Meia em algodão e poliéster
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:45:57

INFANTIL PIMPOLHO 2.500 7,00 17.500,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MINASREY 2.500 11,30 28.250,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Meia CARICIA 2.500 8,53 21.325,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:32:03

meia GERAÇÃO BABY 2.500 8,53 21.325,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:50:27

RN Vinny 2.500 8,00 20.000,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

PAR vine 2.500 8,48 21.200,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

algodão Baby 2.500 8,50 21.250,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
15:00:01

PAR BRUNO BABY 2.500 8,52 21.300,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:19:56

Meia KDINHO 2.500 8,53 21.325,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:08:23

INFANTIL RATIMBUM/RATIMBUM 2.500 8,53 21.325,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

PAR PEDRINHO 2.500 8,53 21.325,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:04:13

2022 PINDUKA 2.500 8,53 21.325,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

YASMIN YASMIN 2.500 8,53 21.325,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:01

DOCE COMEÇO DOCE COMEÇO 2.500 8,50 21.250,00 Sim

0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03 unidades.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:46:28

INFANTIL MINASREY 2.500 28,00 70.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MINASREY 2.500 38,90 97.250,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Cueiros CARICIA 2.500 31,83 79.575,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:32:55

Cueiro
FLANELADO

MINASREY 2.500 31,83 79.575,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:51:39

100% Algodão Incomfral 2.500 30,00 75.000,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

PCT minas rey 2.500 31,75 79.375,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

algodão Donna 2.500 31,80 79.500,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:20:29

Cueiros EUMAC BABY 2.500 31,83 79.575,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:09:05

60 X 80 INCOMFRAL/INCOMFRAL 2.500 31,83 79.575,00 Sim
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LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

PCT MINAS REY 2.500 31,83 79.575,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:07:09

2022 INCONFRAL 2.500 31,83 79.575,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

CARI CARI 2.500 31,83 79.575,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:00

PAPI PAPI 2.500 31,80 79.500,00 Sim

0012 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente. COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:46:49

INFANTIL CEFISA 1.875 29,00 54.375,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURANO 1.875 43,05 80.718,75 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Kit mamadeira MURANO 1.875 33,25 62.343,75 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:33:38

kit mamadeira MAMITA 1.875 33,25 62.343,75 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:52:34

Plástico Lolly 1.875 33,00 61.875,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND loly 1.875 33,10 62.062,50 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

80 a 150ml Lolly 1.875 33,20 62.250,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:21:03

Kit mamadeira LOLLY 1.875 33,25 62.343,75 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:09:45

KIT CEFISA/CEFISA 1.875 33,25 62.343,75 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE BABY POP 1.875 33,25 62.343,75 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:09:56

2022 MAMITA 1.875 33,25 62.343,75 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

CF IND CF IND 1.875 33,25 62.343,75 Sim

0013 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente. COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

14/03/2022 -
10:44:43

INFANTIL CEFISA 625 29,00 18.125,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURANO 625 43,05 26.906,25 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Kit mamadeira MURANO 625 33,25 20.781,25 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:36:44

kit mamadeira MAMITA 625 33,25 20.781,25 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:55:02

Plástico Lolly 625 33,00 20.625,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND loly 625 33,10 20.687,50 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

80 a 150ml Lolly 625 33,20 20.750,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:21:12

Kit mamadeira LOLLY 625 33,25 20.781,25 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:10:16

KIT CEFISA/CEFISA 625 33,25 20.781,25 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE BABY POP 625 33,25 20.781,25 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:11:39

2022 MAMITA 625 33,25 20.781,25 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

CF IND CF IND 625 33,25 20.781,25 Sim

0014 - Rede infantil para bebê, em poliéster e algodão 1,60 cm de comprimento por 60 cm de largura. COTA PRINCIPAL 75%
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:47:51

INFANTIL BABY STAR 1.875 49,00 91.875,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA*

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL VENTO NORTE 1.875 91,30 171.187,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Rede ARTESANAL 1.875 49,83 93.431,25 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:51:09

rede infantil ARTESANAL 1.875 49,83 93.431,25 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:58:27

Infantil Sonho de Neném 1.875 49,50 92.812,50 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND lovy baby 1.875 49,50 92.812,50 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Poliéster Ursa 1.875 49,80 93.375,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:21:57

Rede infantil para
bebê

EUMAC BABY 1.875 49,83 93.431,25 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:10:44

BEBE LUXOR/LUXOR 1.875 49,83 93.431,25 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE IMPERIAL 1.875 49,83 93.431,25 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:13:33

2022 MALU
CONFECÇÕES

1.875 49,83 93.431,25 Sim

0015 - Rede infantil para bebê, em poliéster e algodão 1,60 cm de comprimento por 60 cm de largura. COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

14/03/2022 -
10:45:01

INFANTIL BABY STAR 625 49,00 30.625,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA*

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL VENTO NORTE 625 91,30 57.062,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Rede ARTESANAL 625 49,83 31.143,75 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:51:28

rede infantil ARTESANAL 625 49,83 31.143,75 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
11:58:32

Infantil Sonho de Neném 625 49,50 30.937,50 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND lovy baby 625 49,50 30.937,50 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Poliéster Ursa 625 49,80 31.125,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:22:00

Rede infantil para
bebê

EUMAC BABY 625 49,83 31.143,75 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:12:00

INFANTIL LUXOR/LUXOR 625 49,83 31.143,75 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE IMPERIAL 625 49,83 31.143,75 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:15:16

2022 MALU
CONFECÇÕES

625 49,83 31.143,75 Sim

0016 - Banheira capacidade 22 litros ou superior COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:48:40

INFANTIL CAJOVIL 1.875 32,00 60.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL CAJOVIL 1.875 37,90 71.062,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Banheira ADOLETA 1.875 38,49 72.168,75 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:52:42

PLASTICA/
INFANTIL

ADOLETA 1.875 38,49 72.168,75 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:00:07

22 lts Cajovil 1.875 38,00 71.250,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND plasutil 1.875 38,35 71.906,25 Sim
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SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

22lt Arqplast 1.875 38,45 72.093,75 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:23:00

BANHEIRA 22L CAJOVIL 1.875 38,49 72.168,75 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:33

UNIDADE CAJOVIL 1.875 38,49 72.168,75 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:18:36

2022 ADOLETA 1.875 38,49 72.168,75 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

ADOLETA ADOLETA 1.875 38,49 72.168,75 Sim

0017 - Banheira capacidade 22 litros ou superior COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

14/03/2022 -
10:45:20

INFANTIL CAJOVIL 625 32,00 20.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL CAJOVIL 625 37,90 23.687,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Banheira ADOLETA 625 38,49 24.056,25 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:53:09

PLASTICA/
INFANTIL

ADOLETA 625 38,49 24.056,25 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:00:49

22 lts Cajovil 625 38,00 23.750,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND plasutil 625 38,35 23.968,75 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

22lt Arqplast 625 38,45 24.031,25 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:23:03

BANHEIRA 22L CAJOVIL 625 38,49 24.056,25 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE CAJOVIL 625 38,49 24.056,25 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:20:42

2022 ADOLETA 625 38,49 24.056,25 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

ADOLETA ADOLETA 625 38,49 24.056,25 Sim

0018 - Toalha com capuz - toalha de banho tecido felpudo 100% algodão 24x24 cores variadas COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:49:20

INFANTIL LUANA BABY 1.875 28,00 52.500,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MINASREY 1.875 35,90 67.312,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Toalha com capuz PEDRINHO 1.875 35,57 66.693,75 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:54:02

TOALHA C/
CAPUZ

MINASREY 1.875 35,57 66.693,75 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:03:57

Com capuz Juninho Baby 1.875 35,00 65.625,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND minas rey 1.875 35,45 66.468,75 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Com capuz Chase 1.875 35,50 66.562,50 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
15:02:54

UND BRUNO BABY 1.875 35,56 66.675,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:23:51

Toalha com capuz EUMAC BABY 1.875 35,57 66.693,75 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:12:35

CAPUZ INCOMFRAL/INCOMFRAL 1.875 35,57 66.693,75 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE MINAS REY 1.875 35,57 66.693,75 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:24:43

2022 LEOZINHO 1.875 35,57 66.693,75 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:58:59

PAPI PAPI 1.875 35,00 65.625,00 Sim
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0019 - Toalha com capuz - toalha de banho tecido felpudo 100% algodão 24x24 cores variadas COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

14/03/2022 -
10:46:01

INFANTIL BABY STAR 625 28,00 17.500,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MINASREY 625 35,90 22.437,50 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Toalha com capuz PEDRINHO 625 35,57 22.231,25 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:54:18

TOALHA C/
CAPUZ

MINASREY 625 35,57 22.231,25 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:04:31

Com capuz Juninho Baby 625 35,00 21.875,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND minas rey 625 35,45 22.156,25 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Com capuz Chase 625 35,50 22.187,50 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
15:04:20

UND BRUNO BABY 625 35,56 22.225,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:23:53

Toalha com capuz EUMAC BABY 625 35,57 22.231,25 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:13:12

CAPUZ INCOMFRAL/INCOMFRAL 625 35,57 22.231,25 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE MINAS REY 625 35,57 22.231,25 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:26:47

2022 LEOZINHO 625 35,57 22.231,25 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:02

PAPI PAPI 625 35,00 21.875,00 Sim

0020 - Sabonetes (Neutro ou glicerinado) 80g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:50:06

INFANTIL BARUEL 2.500 6,00 15.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURIEL 2.500 8,30 20.750,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Sabonetes XUXINHA 2.500 6,73 16.825,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:55:14

SABONETE XUXINHA 2.500 6,73 16.825,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:05:42

Em barra Baruel 2.500 6,00 15.000,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND pom pom 2.500 6,63 16.575,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

80g PomPom 2.500 6,70 16.750,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:24:22

SABONETE 80 G XUXINHA 2.500 6,73 16.825,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:13:46

NEUTRO 1,2,3 BABY/
FONTANA

2.500 6,73 16.825,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE XUXINHA 2.500 6,73 16.825,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

GHRYON GHRYON 2.500 6,73 16.825,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:28:57

2022 Pom Pom 2.500 6,73 16.825,00 Sim

0021 - Saboneteira, plástica, tamanho padrão.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:50:52

INFANTIL CEFISA 2.500 8,00 20.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURANO 2.500 9,80 24.500,00 Sim
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loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Saboneteira MURANO 2.500 9,03 22.575,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:56:10

saboneteira MAMITA 2.500 9,03 22.575,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:09:06

Infantil Murano 2.500 9,00 22.500,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND loly 2.500 8,99 22.475,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Plastica Arqplast 2.500 9,00 22.500,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
15:04:47

UND COTOLINE 2.500 7,76 19.400,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:24:58

SABONETEIRA LULLY 2.500 9,03 22.575,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:14:19

INFANTIL MURANO/MURANO 2.500 9,03 22.575,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE JAGUAR 2.500 9,03 22.575,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

CF IND CF IND 2.500 9,03 22.575,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:31:23

2022 FERNANDO 2.500 9,03 22.575,00 Sim

0022 - Caixa de cotonetes pacotes com 100 unidades
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:51:27

INFANTIL COTON 2.500 6,00 15.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURIEL 2.500 6,10 15.250,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Cotonetes COTTON 2.500 7,77 19.425,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
11:56:44

cotonete TOP´S 2.500 7,77 19.425,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:10:11

Padrão Cotton 2.500 7,50 18.750,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND espartex 2.500 7,73 19.325,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Pacote Cotton 2.500 7,75 19.375,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:25:24

cotonete COTONELA BABY 2.500 7,77 19.425,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:14:56

CAIXA USE IT / USE IT 2.500 7,77 19.425,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE COTTON 2.500 7,77 19.425,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:33:56

2022 USE 2.500 7,77 19.425,00 Sim

0023 - Kit higiene shampoo e creme infantil COTA PRINCIPAL 75%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:51:51

INFANTIL BARUEL 2.500 28,00 70.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURIEL 2.500 24,30 60.750,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Kit higiene XUXINHA 2.500 31,03 77.575,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
12:00:53

shampoo e creme HALLEY 2.500 31,03 77.575,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:11:24

Kit Xuxinha 2.500 30,00 75.000,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

KIT muriel 2.500 30,99 77.475,00 Sim
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SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Shampoo e creme Baruel 2.500 31,00 77.500,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
15:05:13

KIT TURMA DA
MONICA

2.500 31,02 77.550,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:26:01

kit shampoo e
creme infantil

SKALINHA 2.500 31,03 77.575,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:15:31

KIT HIGIENE MURIEL/MURIEL 2.500 31,03 77.575,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

KIT XUXINHA 2.500 31,03 77.575,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:36:30

2022 BARUEL 2.500 31,03 77.575,00 Sim

0024 - Creme para prevenção de assaduras
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:52:13

INFANTIL BARUEL 2.500 16,00 40.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA*

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURIEL 2.500 1,60 4.000,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Creme de
assaduras

HALLEY BABY 2.500 19,83 49.575,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
12:02:41

creme de
assadura

HALLEY 2.500 19,83 49.575,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:12:20

Infantil Xuxinha 2.500 19,00 47.500,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND baruel baby 2.500 19,75 49.375,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Assaduras] Babymed 2.500 19,80 49.500,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:26:44

Creme para
prevenção de
assaduras

BABYMED 2.500 19,83 49.575,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:16:00

CREME BABYMED/CIMED 2.500 19,83 49.575,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE BABYMED 2.500 19,83 49.575,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

K DERM K DERM 2.500 19,83 49.575,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:38:30

2022 NENESE 2.500 19,83 49.575,00 Sim

0025 - Conjunto com pente e escovas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:52:45

INFANTIL CEFISA 2.500 24,00 60.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURANO 2.500 17,90 44.750,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

pente e escovas MURANO 2.500 25,83 64.575,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
12:03:58

pente/escova mamita 2.500 25,83 64.575,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:13:32

2 pçs Murano 2.500 25,00 62.500,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND loly 2.500 25,71 64.275,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Conjunto Sonne 2.500 25,80 64.500,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:27:13

Conjunto com
pente e escovas

LULLY 2.500 25,83 64.575,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:16:37

KIT HIGIENE MURANO/MURANO 2.500 25,83 64.575,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE FIONA 2.500 25,83 64.575,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

CF IND CF IND 2.500 25,83 64.575,00 Sim
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JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:40:02

2022 MURANO 2.500 25,83 64.575,00 Sim

0026 - Fradas descartáveis tamanho P, pacotes com 10 unidades
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:53:07

INFANTIL SAPECA 2.500 18,00 45.000,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL SCOOBY DOO 2.500 19,20 48.000,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Fradas FIESTA 2.500 20,92 52.300,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
12:05:52

DESCARTÁVEL li 2.500 20,92 52.300,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:15:20

Descartável Lippy 2.500 20,00 50.000,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND kisses 2.500 20,81 52.025,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

Descartavel Sapeka 2.500 20,90 52.250,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI*

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
15:05:46

UND CEGONHA 2.500 92,91 232.275,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:27:39

FRALDA
DESCARTÁVEL P

CONFORT 2.500 20,92 52.300,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:18:06

DESCARTAVEL NIKINHO/NIKINHO 2.500 20,92 52.300,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE POM POM 2.500 20,92 52.300,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

KLASSBABY KLASSBABY 2.500 20,92 52.300,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:45:03

2022 ENAUTINHA 2.500 20,92 52.300,00 Sim

0027 - Pacote de algodão 95g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:53:41

INFANTIL CREMER 2.500 9,00 22.500,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MURIEL 2.500 6,30 15.750,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Algodão 95g COTTON 2.500 9,74 24.350,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
12:06:50

algodão bola apollo 2.500 9,74 24.350,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:16:11

95g Cotton 2.500 9,00 22.500,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

PCT espartex 2.500 9,70 24.250,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

95g Cotton 2.500 9,74 24.350,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-
76

14/03/2022 -
15:10:38

PCT APOLO 2.500 9,73 24.325,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:28:05

Pacote de algodão FLOC 2.500 9,74 24.350,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:20:39

100G NATHY/NATHY 2.500 9,74 24.350,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

PCT CREMER 2.500 9,74 24.350,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:48:24

2022 USE 2.500 9,74 24.350,00 Sim

0028 - Fralda de pano 100% algodão 70cmx70cm, pacotes com 05 unidades
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VERONICA PEREIRA
LIMA COMERCIO

33.261.051/0001-
26

24/02/2022 -
17:54:05

INFANTIL MINASREY 2.500 26,00 65.000,00 Sim
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L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

27/02/2022 -
15:00:30

CONF EDITAL MINASREY 2.500 24,60 61.500,00 Sim

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-
46

09/03/2022 -
16:38:54

Fralda de pano CARICIA 2.500 29,82 74.550,00 Sim

VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

36.140.831/0001-
06

10/03/2022 -
12:07:45

TECIDO MINASREY 2.500 29,82 74.550,00 Sim

LYDIANE DA SILVA
CAVALCANTE
BEZERRA

20.502.904/0001-
22

10/03/2022 -
12:17:32

Em tecido Incomfral 2.500 29,00 72.500,00 Sim

PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-
17

13/03/2022 -
23:49:47

UND minas rey 2.500 29,75 74.375,00 Sim

SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-
09

14/03/2022 -
01:28:50

algodão Minasrey 2.500 29,80 74.500,00 Sim

ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-
23

14/03/2022 -
15:28:30

Fralda de pano MINASREY 2.500 29,82 74.550,00 Sim

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

12.383.275/0001-
30

14/03/2022 -
18:21:05

ESPECIAL INCOMFRAL/INCOMFRAL 2.500 29,82 74.550,00 Sim

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-
89

14/03/2022 -
22:03:34

UNIDADE CARÍCIA BABY 2.500 29,82 74.550,00 Sim

Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

08.974.702/0001-
88

14/03/2022 -
23:24:27

YASMIN YASMIN 2.500 29,82 74.550,00 Sim

JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-
83

14/03/2022 -
23:50:07

2022 INCONFRAL 2.500 29,82 74.550,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

15/03/2022 -
08:59:00

PAPI PAPI 2.500 29,82 74.550,00 Sim

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

CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP 04.553.782/0001-47 60 dias

M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp 12.383.275/0001-30 60 dias

Comercial Debeche Textil EIRELI ME 08.974.702/0001-88 60 dias

SILVENINA UNIFORMES LTDA 18.386.337/0001-44 150 dias

loja viana ltda epp 69.614.287/0001-46 90 dias

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI 22.525.037/0001-76 60 dias

MUNDI BOLSAS EIRELI 30.131.373/0001-62 60 dias

M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES-ME 17.463.880/0001-35 190 dias

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA 27.800.493/0001-09 60 dias

VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO 33.261.051/0001-26 60 dias

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS 13.806.931/0001-23 60 dias

LYDIANE DA SILVA CAVALCANTE BEZERRA 20.502.904/0001-22 60 dias

VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA. 36.140.831/0001-06 60 dias

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI 13.819.017/0001-17 60 dias

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 11.579.983/0001-89 60 dias

L DA CRUZ NBOGUEIRA 06.279.810/0001-05 60 dias

JOAO E MARIA ATELIE LTDA. 43.449.716/0001-83 60 dias

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA 33.948.013/0001-46 60 dias

Lances Enviados
0001 - Sacola de bebê, tamanho médio, composição em poliéster, pvc e plástico. COTA PRINCIPAL
75%
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:37:05 48,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

27/02/2022 - 15:00:30 48,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 52,30 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:21:40 52,30 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido
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10/03/2022 - 11:25:15 52,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

11/03/2022 - 10:46:24 52,30 (proposta) 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 52,15 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 52,10 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 14:55:59 52,29 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:16:41 52,30 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 15:50:51 52,30 (proposta) 17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

Válido

14/03/2022 - 16:22:06 52,30 (proposta) 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

14/03/2022 - 18:03:38 52,30 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 52,30 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 22:03:54 52,30 (proposta) 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 22:35:23 52,30 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 52,30 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:16:29 47,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:16:45 47,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

15/03/2022 - 09:17:05 47,10 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:17:30 47,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

15/03/2022 - 09:18:39 46,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:18:55 46,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

15/03/2022 - 09:19:10 40,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:19:13 39,88 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:19:35 38,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:19:39 37,88 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:19:47 35,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:19:51 34,88 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:20:11 45,99 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:20:13 51,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido
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15/03/2022 - 09:20:28 39,87 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:20:56 34,75 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:21:00 34,64 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:22:07 33,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:22:10 32,89 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:22:19 32,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:22:45 31,90 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:23:19 36,00 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:23:23 45,50 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:05 31,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:24:17 30,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:24:22 29,89 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:24:35 29,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

15/03/2022 - 09:24:39 28,88 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:24:44 29,50 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:57 28,50 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:25:01 28,39 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:25:05 28,00 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:15 27,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:25:28 26,50 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:47 25,00 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:26:02 24,90 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido
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15/03/2022 - 09:26:40 24,80 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:26:51 24,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:26:56 26,99 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:27:01 24,40 17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

Válido

15/03/2022 - 09:27:37 24,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:27:56 24,00 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:28:23 23,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:29:43 23,80 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:29:56 23,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:30:11 23,60 17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

Válido

15/03/2022 - 09:30:20 23,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

15/03/2022 - 09:30:33 22,90 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:31:19 22,80 17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

Válido

15/03/2022 - 09:31:28 22,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:31:47 22,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/04/2022 às 08:45:14.
Código verificador: 252CAE

Página 22 de 113

15/03/2022 - 09:31:52 22,50 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:32:02 21,90 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:32:15 21,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:32:32 21,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

15/03/2022 - 09:32:47 21,30 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:33:10 21,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

15/03/2022 - 09:33:31 20,90 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 09:33:46 20,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:34:04 20,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

15/03/2022 - 09:34:11 20,50 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46
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15/03/2022 - 09:34:18 19,90 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

15/03/2022 - 10:19:16 19,70 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 15:59:46

16/03/2022 - 16:00:10 19,80 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:38:56

0002 - Sacola de bebê, tamanho médio, composição em poliéster, pvc e plástico. COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

27/02/2022 - 15:00:30 48,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 52,30 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:22:17 52,30 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:25:20 52,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

11/03/2022 - 10:47:23 52,30 (proposta) 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 52,15 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 52,10 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 10:43:17 48,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

14/03/2022 - 14:56:20 52,29 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:16:39 52,30 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 15:51:25 52,30 (proposta) 17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

Válido

14/03/2022 - 16:22:46 52,30 (proposta) 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

14/03/2022 - 18:03:59 52,30 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 52,30 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 22:03:58 52,30 (proposta) 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 22:38:05 52,30 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido
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14/03/2022 - 23:24:27 52,30 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:16:37 47,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:16:55 47,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:17:15 47,10 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:17:52 47,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:18:44 46,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:19:13 46,77 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:19:17 46,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:19:20 46,38 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:19:26 40,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:19:29 39,89 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:19:40 38,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:19:44 37,89 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:19:54 35,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:19:58 34,89 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:20:20 51,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:20:21 45,99 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:20:40 39,87 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:21:03 34,75 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:21:07 34,63 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:21:21 34,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:21:24 33,89 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:22:02 33,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:22:05 32,89 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:22:25 32,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:22:58 31,90 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:23:27 35,90 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido
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15/03/2022 - 09:23:49 45,50 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:09 31,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:24:22 30,88 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:24:27 30,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:24:31 29,88 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:24:41 29,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

15/03/2022 - 09:24:45 28,88 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:24:52 28,50 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:55 28,39 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:25:09 28,00 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:20 27,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:25:32 26,50 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:52 25,00 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:26:05 24,90 30.131.373/0001-62 - MUNDI BOLSAS
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:26:45 24,80 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:26:56 24,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:27:00 26,99 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:27:09 24,40 17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

Válido

15/03/2022 - 09:27:41 24,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:28:02 24,00 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:28:28 23,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:29:51 23,80 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:30:01 23,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:30:18 23,60 17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

Válido

15/03/2022 - 09:30:28 23,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:30:38 22,90 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:31:27 22,80 17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
HOSPITALARES-ME

Válido

15/03/2022 - 09:31:32 22,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:31:54 22,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:32:09 21,90 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:32:19 21,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:32:25 21,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:32:53 21,30 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:33:17 21,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48
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15/03/2022 - 09:33:37 20,90 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:33:51 20,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:33:56 20,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:34:23 19,90 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

15/03/2022 - 09:35:43 19,80 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:39:48

15/03/2022 - 09:36:53 19,70 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
EPP

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composições de custos
que apresentam divergências e imprecisões em suas informações,
inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após
incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta
centavos), neste ensejo, considerando que, a empresa forneceu lance
no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total
de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum,
fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito
de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma,
resta demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos
preços por ela ofertados. 16/03/2022 16:00:09

0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:42:40 29,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

27/02/2022 - 15:00:30 35,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 36,65 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
25/03/2022 11:01:57

10/03/2022 - 11:26:29 36,65 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:26:55 36,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 36,50 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 36,60 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
28/03/2022 08:36:35

14/03/2022 - 14:57:34 36,64 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido
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14/03/2022 - 15:17:25 36,65 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

14/03/2022 - 18:04:46 36,65 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 36,65 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:28:55

14/03/2022 - 22:40:13 36,65 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16

15/03/2022 - 08:59:00 36,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:16:48 33,00 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:17:25 27,50 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16

15/03/2022 - 09:18:04 27,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:28:55

15/03/2022 - 09:18:12 27,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07
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15/03/2022 - 09:18:37 25,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16

15/03/2022 - 09:19:03 24,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

15/03/2022 - 09:19:39 26,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:19:47 24,40 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16

15/03/2022 - 09:20:02 23,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:20:34 22,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:28:55

15/03/2022 - 09:20:42 22,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

15/03/2022 - 09:21:12 21,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16
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15/03/2022 - 09:21:36 20,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

15/03/2022 - 09:21:56 19,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:22:27 32,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:23:44 24,90 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
28/03/2022 08:36:35

15/03/2022 - 09:24:02 19,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:28:55

15/03/2022 - 09:24:14 19,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:24:29 25,90 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:34 18,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:28:55
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15/03/2022 - 09:24:44 18,80 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16

15/03/2022 - 09:24:56 18,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
25/03/2022 11:01:57

15/03/2022 - 09:25:26 17,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:25:40 16,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:28:55

15/03/2022 - 09:26:14 15,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16

15/03/2022 - 09:27:01 14,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07
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15/03/2022 - 09:27:27 14,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16

15/03/2022 - 09:27:53 13,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

15/03/2022 - 09:28:10 12,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:16

15/03/2022 - 09:28:34 12,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:29:54 12,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

15/03/2022 - 09:30:06 11,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:32:02 11,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07
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15/03/2022 - 09:32:09 11,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:33:27 11,20 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

15/03/2022 - 09:33:56 11,10 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:34:15 11,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

15/03/2022 - 09:34:31 10,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

15/03/2022 - 09:35:34 10,70 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

15/03/2022 - 09:37:26 10,60 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07
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15/03/2022 - 10:19:16 10,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:07

16/03/2022 - 18:26:30 10,35 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:07

28/03/2022 - 08:36:36 23,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

0004 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

27/02/2022 - 15:00:30 35,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 36,65 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
25/03/2022 11:02:06

10/03/2022 - 11:26:46 36,65 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
30/03/2022 09:59:35

10/03/2022 - 11:27:29 36,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 36,50 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
28/03/2022 08:36:51

14/03/2022 - 01:28:50 36,60 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
29/03/2022 09:18:55

14/03/2022 - 10:43:43 29,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

14/03/2022 - 14:57:26 36,64 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:17:27 36,65 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

14/03/2022 - 18:04:52 36,65 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido
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14/03/2022 - 22:03:33 36,65 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:29:04

14/03/2022 - 22:42:52 36,65 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 08:59:01 36,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:16:54 33,00 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:17:46 27,50 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 09:18:11 27,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:29:04

15/03/2022 - 09:18:20 27,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:18:47 25,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 09:19:10 24,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32
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15/03/2022 - 09:19:49 26,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
30/03/2022 09:59:35

15/03/2022 - 09:19:56 24,30 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 09:20:07 23,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:20:42 22,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:29:04

15/03/2022 - 09:20:49 22,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:21:06 21,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 09:21:49 19,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:22:29 32,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido
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15/03/2022 - 09:23:50 24,90 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
29/03/2022 09:18:55

15/03/2022 - 09:24:11 19,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:29:04

15/03/2022 - 09:24:19 19,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:24:31 18,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 09:24:42 18,70 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:29:04

15/03/2022 - 09:25:02 18,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
25/03/2022 11:02:06

15/03/2022 - 09:25:30 17,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30
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15/03/2022 - 09:25:51 16,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Cancelado - Na sua composição de custos apresentada, a empresa
informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara
alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação
da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar
os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto,
tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade,
incidiria sobre o objeto, inevitavelmente, despesas com frete e
transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais
impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita
este pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de
não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem
de cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas
relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços
por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item. 24/03/2022 10:29:04

15/03/2022 - 09:25:57 26,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
28/03/2022 08:36:51

15/03/2022 - 09:26:22 15,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 09:27:06 14,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:27:30 14,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 09:28:04 13,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:28:39 12,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30
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15/03/2022 - 09:28:44 12,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Cancelado - Na composição de custos apresentada a empresa não
demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não
organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado,
a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do
possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas
fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu
o produto ou sua matéria prima com base nos valores informados,
ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete,
tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou
seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os
encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma,
resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a
exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando,
portanto, desclassificada para o referido item. 23/03/2022 09:13:38

15/03/2022 - 09:29:32 12,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:29:46 11,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:30:04 11,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:30:12 11,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:32:10 11,20 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:32:24 11,10 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:33:47 11,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32
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15/03/2022 - 09:34:02 10,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:34:24 10,80 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:34:38 10,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:35:00 10,60 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:35:16 10,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:35:51 10,35 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
21/03/2022 08:40:32

15/03/2022 - 09:37:31 10,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou planilha de composição de custos
para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com
divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na
referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do
referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis
reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444)
observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha ,
composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual
está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida
planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA
E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais uma vez demonstrado
que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na
nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição
diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de
comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o
referido item. Portanto, a empresa será desclassificada para o item em
questão. 16/03/2022 18:26:30

15/03/2022 - 09:39:30 23,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
28/03/2022 08:36:51
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0005 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:43:34 32,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 29,80 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 36,13 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:27:47 36,13 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:29:18 35,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 36,03 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 36,10 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 14:58:00 36,12 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:18:07 36,13 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:05:53 36,13 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 36,13 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 22:45:19 36,13 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 36,13 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 08:59:02 36,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:16:37 29,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:17:13 28,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:18:22 27,79 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:18:27 28,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:18:44 27,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:18:55 26,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:19:09 26,59 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:19:52 25,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 09:20:03 20,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido
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15/03/2022 - 09:20:33 18,85 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:20:50 18,75 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:20:57 18,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:21:44 15,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:21:52 17,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:22:14 15,40 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:22:31 14,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 09:22:57 24,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:23:58 13,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:24:25 13,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:24:38 12,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 09:24:54 24,89 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:10 24,98 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:25:10 12,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

15/03/2022 - 09:25:36 11,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:26:39 11,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:26:51 24,80 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:27:04 10,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 09:27:12 10,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:28:19 10,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 09:28:46 10,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:29:37 9,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 09:30:19 8,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:30:50 8,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 09:31:39 8,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:32:18 8,60 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:32:22 8,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12

15/03/2022 - 09:32:31 8,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:32:44 8,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:12
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0006 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

27/02/2022 - 15:00:30 29,80 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 36,13 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:28:24 36,13 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:31:05 35,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 36,03 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 36,10 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 10:44:10 32,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

14/03/2022 - 14:58:20 36,12 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:18:11 36,13 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:05:56 36,13 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 36,13 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 22:47:56 36,13 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 36,13 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 08:59:00 36,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:17:12 29,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:17:18 28,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:18:33 28,79 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:18:36 28,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:19:17 26,59 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:19:32 26,40 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:19:57 25,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 09:20:10 20,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:20:40 18,85 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido
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15/03/2022 - 09:20:56 18,75 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:21:04 18,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:21:34 15,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:21:43 15,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:22:25 14,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:22:37 14,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 09:22:52 13,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:23:00 24,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:24:30 13,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:24:42 12,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 09:24:56 24,89 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:15 12,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

15/03/2022 - 09:25:21 24,98 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:25:41 11,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:26:47 11,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:26:56 24,80 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:27:08 10,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 09:27:17 10,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:28:24 10,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 09:28:51 10,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:29:41 9,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 09:30:25 8,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:30:54 8,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 09:31:46 8,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:32:25 8,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

15/03/2022 - 09:32:38 8,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:32:52 8,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:39:47

0007 - Kit de camisetas 100% algodão c/ 3 unidades, lisas cores variadas
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Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:44:36 26,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 24,30 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 29,10 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:29:28 29,10 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:35:13 28,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 28,99 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 29,10 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 14:58:46 29,09 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:18:32 29,10 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:06:46 29,10 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 29,10 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 22:50:16 29,10 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 29,10 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 08:59:01 29,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:17:29 24,01 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:18:42 23,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:19:26 23,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:19:34 22,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:19:45 22,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:20:11 20,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:20:31 12,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:20:48 21,20 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:21:07 11,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:21:13 11,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:21:29 10,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:13 10,10 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:23:38 10,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:23:41 27,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:24:33 25,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:35 9,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:24:53 9,40 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:25:08 21,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:21 9,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

15/03/2022 - 09:25:46 8,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:26:01 20,37 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido
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0008 - Kit de calça, mijão 100% algodão, com 03 unidades,lisas,cores variadas, com detalhes bordados
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:45:02 26,50 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 27,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 29,33 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:30:18 29,33 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:36:33 28,50 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 29,20 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 29,30 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 14:59:10 29,32 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:19:03 29,33 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:07:19 29,33 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 29,33 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 22:52:34 29,33 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 29,33 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 08:59:00 29,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:17:39 25,29 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:18:57 24,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:19:45 24,59 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:19:57 24,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:20:23 22,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:20:53 12,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:21:05 18,85 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:21:19 11,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:21:22 11,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:22 11,20 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:23:32 11,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:24:06 23,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:24:35 24,49 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:40 10,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:25:10 10,40 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:25:26 10,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

15/03/2022 - 09:25:44 20,37 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:25:54 9,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:25:59 9,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:27:16 9,40 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido
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15/03/2022 - 09:27:23 9,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:27:34 9,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:28:51 8,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:29:00 8,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:30:41 8,60 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:31:08 8,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

0009 - Conjunto sapatos e luvinhas, 100% poliéster, lisos, cores variadas
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:45:30 16,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 18,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 21,50 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:31:04 21,50 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:40:24 21,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 21,45 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 21,50 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 14:59:37 21,49 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:19:27 21,50 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:07:46 21,50 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 21,50 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 22:55:15 21,50 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 21,50 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 08:59:00 21,50 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:17:56 15,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:19:06 15,79 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:19:54 15,29 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:20:04 15,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:20:44 13,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:21:15 12,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:21:19 12,57 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:21:31 12,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:23:08 12,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:23:31 10,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:23:38 11,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:23:44 10,50 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:24:35 18,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:47 10,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:25:00 11,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:25:07 9,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:25:17 9,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:25:32 9,00 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

15/03/2022 - 09:25:43 8,50 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:25:59 8,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:26:17 14,99 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:27:29 7,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:27:42 7,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:29:01 6,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:29:25 6,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:29:58 6,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:30:31 6,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:31:16 6,30 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:31:55 6,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:32:13 6,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:32:45 5,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:33:04 5,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:33:38 5,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:33:58 5,30 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:34:22 5,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:34:51 5,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:35:24 4,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:35:44 4,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:36:35 4,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:36:47 4,60 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:37:05 4,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:37:17 4,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:37:58 4,30 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:39:57 16,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:40:02 4,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:40:15 4,10 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:40:39 4,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:41:17 3,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:41:23 14,89 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:42:22 3,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:42:39 3,70 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido
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15/03/2022 - 09:43:01 3,60 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:43:06 14,87 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:43:20 3,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:44:13 3,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

0010 - Meia em algodão e poliéster
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:45:57 7,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 11,30 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 8,53 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:32:03 8,53 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:50:27 8,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 8,48 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 8,50 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:00:01 8,52 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:19:56 8,53 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:08:23 8,53 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 8,53 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:04:13 8,53 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 8,53 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 08:59:01 8,50 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:18:08 6,89 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:19:17 6,79 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:20:02 6,28 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:20:14 6,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:21:08 5,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:21:41 5,70 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:21:50 5,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:23:00 5,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:23:37 4,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:23:50 4,50 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:23:58 5,59 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:24:35 6,69 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:24:52 4,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:24:56 4,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:25:22 4,20 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido
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15/03/2022 - 09:25:26 8,40 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:25:36 4,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:26:04 3,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:26:47 5,98 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:26:53 6,49 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:27:15 3,30 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:27:31 3,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:27:37 3,10 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:27:46 3,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:27:51 3,49 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:29:10 2,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:29:36 2,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:30:03 2,70 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:30:35 2,60 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:31:36 2,45 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:32:02 2,35 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03 unidades.
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:46:28 28,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - Em sua composição de custos, a empresa apresenta
divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas
fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor
de compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no
entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 062.650) o valor de compra
do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou
seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou
lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto,
comprou o produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste
ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na
execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada. 17/03/2022 14:29:22

27/02/2022 - 15:00:30 38,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 31,83 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
23/03/2022 09:15:28

10/03/2022 - 11:32:55 31,83 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
24/03/2022 10:30:25

10/03/2022 - 11:51:39 30,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 31,75 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 31,80 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:20:29 31,83 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada para o referido item, descumprindo assim ao
exigido no tópico 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº
287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a
exequibilidade dos preços ofertados. 21/03/2022 09:14:09

14/03/2022 - 18:09:05 31,83 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 31,83 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido
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14/03/2022 - 23:07:09 31,83 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 31,83 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 25/03/2022 11:01:21

15/03/2022 - 08:59:00 31,80 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:19:36 27,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:20:33 31,70 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:20:50 27,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada para o referido item, descumprindo assim ao
exigido no tópico 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº
287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a
exequibilidade dos preços ofertados. 21/03/2022 09:14:09

15/03/2022 - 09:21:38 25,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 25/03/2022 11:01:21

15/03/2022 - 09:22:11 24,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:22:31 24,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - Em sua composição de custos, a empresa apresenta
divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas
fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor
de compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no
entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 062.650) o valor de compra
do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou
seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou
lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto,
comprou o produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste
ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na
execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada. 17/03/2022 14:29:22

15/03/2022 - 09:22:34 24,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada para o referido item, descumprindo assim ao
exigido no tópico 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº
287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a
exequibilidade dos preços ofertados. 21/03/2022 09:14:09

15/03/2022 - 09:23:18 23,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada para o referido item, descumprindo assim ao
exigido no tópico 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº
287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a
exequibilidade dos preços ofertados. 21/03/2022 09:14:09

15/03/2022 - 09:23:33 23,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - Em sua composição de custos, a empresa apresenta
divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas
fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor
de compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no
entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 062.650) o valor de compra
do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou
seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou
lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto,
comprou o produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste
ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na
execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada. 17/03/2022 14:29:22

15/03/2022 - 09:23:42 22,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada para o referido item, descumprindo assim ao
exigido no tópico 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº
287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a
exequibilidade dos preços ofertados. 21/03/2022 09:14:09
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15/03/2022 - 09:23:48 22,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 25/03/2022 11:01:21

15/03/2022 - 09:24:21 15,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
24/03/2022 10:30:25

15/03/2022 - 09:24:47 14,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - Em sua composição de custos, a empresa apresenta
divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas
fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor
de compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no
entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 062.650) o valor de compra
do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou
seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou
lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto,
comprou o produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste
ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na
execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada. 17/03/2022 14:29:22

15/03/2022 - 09:25:01 26,90 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:41 16,60 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 25/03/2022 11:01:21

15/03/2022 - 09:25:53 13,50 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2
do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo
capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.
23/03/2022 09:15:28

15/03/2022 - 09:26:05 13,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - Em sua composição de custos, a empresa apresenta
divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas
fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor
de compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no
entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 062.650) o valor de compra
do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou
seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou
lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto,
comprou o produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste
ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na
execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada. 17/03/2022 14:29:22

15/03/2022 - 09:26:15 12,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada para o referido item, descumprindo assim ao
exigido no tópico 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº
287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a
exequibilidade dos preços ofertados. 21/03/2022 09:14:09

15/03/2022 - 09:26:48 12,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - Em sua composição de custos, a empresa apresenta
divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas
fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor
de compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no
entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 062.650) o valor de compra
do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou
seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou
lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto,
comprou o produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste
ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na
execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada. 17/03/2022 14:29:22

15/03/2022 - 09:27:35 21,90 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido
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15/03/2022 - 09:28:11 11,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Cancelado - O licitante deixou de apresentar à comprovação de
exequibilidade solicitada para o referido item, descumprindo assim ao
exigido no tópico 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº
287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a
exequibilidade dos preços ofertados. 21/03/2022 09:14:09

15/03/2022 - 09:29:01 11,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Cancelado - Em sua composição de custos, a empresa apresenta
divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas
fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor
de compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no
entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 062.650) o valor de compra
do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou
seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou
lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto,
comprou o produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste
ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na
execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada. 17/03/2022 14:29:22

15/03/2022 - 09:29:56 21,89 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

0012 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente. COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:46:49 29,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 43,05 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 33,25 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:33:38 33,25 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:52:34 33,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 33,10 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 33,20 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:21:03 33,25 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:09:45 33,25 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 33,25 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:09:56 33,25 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 33,25 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:20:43 28,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:21:03 32,90 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:21:32 26,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:22:27 25,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:22:38 24,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:23:13 23,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:25 23,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:23:37 22,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:54 21,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:24:49 25,90 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:01 23,90 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:25:05 20,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:25:58 19,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido
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15/03/2022 - 09:26:21 19,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:26:38 19,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:27:51 18,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:28:07 23,22 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:28:33 18,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:30:27 17,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:31:04 17,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

0013 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente. COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

27/02/2022 - 15:00:30 43,05 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 33,25 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:36:44 33,25 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:55:02 33,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 33,10 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 33,20 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 10:44:43 29,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

14/03/2022 - 15:21:12 33,25 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:10:16 33,25 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 33,25 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:11:39 33,25 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 33,25 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:20:38 28,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:21:25 26,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:21:43 32,90 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:22:22 25,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:22:45 24,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:23:07 23,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:17 23,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:23:33 22,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:24:01 21,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:24:52 25,90 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:08 23,90 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:25:14 20,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:26:06 19,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:26:25 19,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:26:55 19,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido
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15/03/2022 - 09:27:57 18,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:28:25 22,98 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:28:40 18,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:30:19 17,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:31:11 17,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

0014 - Rede infantil para bebê, em poliéster e algodão 1,60 cm de comprimento por 60 cm de largura. COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:47:51 49,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 91,30 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O valor ofertado encontra-se totalmente desconexo
daqueles praticados em mercado, demonstrando-se inexequível, visto
que ultrapassa o limite estabelecido no art. 48 `PAR` 1º da Lei 8.666/93.

09/03/2022 - 16:38:54 49,83 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:51:09 49,83 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:58:27 49,50 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 49,50 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 49,80 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:21:57 49,83 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:10:44 49,83 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 49,83 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:13:33 49,83 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:19:58 48,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:20:30 48,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:22:22 47,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:22:40 47,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:22:52 46,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:23:00 45,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:08 48,89 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:23:09 45,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:23:28 44,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:41 44,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:23:48 43,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:24:52 48,79 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:16 37,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:25:22 42,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:25:30 36,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:25:43 48,78 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:25:57 48,68 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido
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15/03/2022 - 09:26:33 35,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:27:03 35,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:28:01 34,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:28:47 34,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:28:55 34,86 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:30:25 48,65 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:30:34 47,49 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:30:53 33,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:31:18 33,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:33:10 32,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:34:42 32,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:35:02 31,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:35:18 31,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

0015 - Rede infantil para bebê, em poliéster e algodão 1,60 cm de comprimento por 60 cm de largura. COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

27/02/2022 - 15:00:30 91,30 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O valor ofertado encontra-se totalmente desconexo
daqueles praticados em mercado, demonstrando-se inexequível, visto
que ultrapassa o limite estabelecido no art. 48 `PAR` 1º da Lei 8.666/93.

09/03/2022 - 16:38:54 49,83 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:51:28 49,83 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 11:58:32 49,50 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 49,50 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 49,80 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 10:45:01 49,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

14/03/2022 - 15:22:00 49,83 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:12:00 49,83 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 49,83 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:15:16 49,83 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:20:05 48,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:20:24 48,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:22:20 47,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:22:30 46,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:22:48 47,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:22:55 46,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:02 46,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:23:23 45,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:23:50 48,89 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:24:33 44,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/04/2022 às 08:45:14.
Código verificador: 252CAE

Página 59 de 113

15/03/2022 - 09:24:54 45,90 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:25:21 37,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:26:11 36,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:26:38 35,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:27:13 35,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:27:57 34,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:28:54 34,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:29:00 34,86 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:30:34 48,65 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:30:48 33,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:31:25 33,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:33:05 32,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:34:49 32,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:34:57 31,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:35:11 31,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

0016 - Banheira capacidade 22 litros ou superior COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:48:40 32,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 37,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 38,49 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:52:42 38,49 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:00:07 38,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 38,35 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 38,45 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:23:00 38,49 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 22:03:33 38,49 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:18:36 38,49 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 38,49 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:44:02 31,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:44:11 31,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:46:54 30,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:48:07 30,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:48:12 24,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:48:37 23,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:49:37 23,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido
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15/03/2022 - 09:49:55 23,20 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:50:06 23,10 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:51:01 23,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:51:37 22,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:51:43 29,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:52:10 22,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:52:24 30,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:52:46 22,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:53:11 29,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:53:18 22,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:53:43 21,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:54:17 21,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:54:32 20,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:55:08 20,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:55:46 19,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:55:59 19,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:57:26 19,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:57:41 19,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

0017 - Banheira capacidade 22 litros ou superior COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

27/02/2022 - 15:00:30 37,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 38,49 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:53:09 38,49 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:00:49 38,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 38,35 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 38,45 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 10:45:20 32,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

14/03/2022 - 15:23:03 38,49 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 38,49 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:20:42 38,49 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 38,49 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:44:09 31,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:44:20 31,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:46:47 30,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:48:15 30,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido
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15/03/2022 - 09:48:46 24,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:49:13 23,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:49:24 23,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:49:31 23,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:49:48 23,20 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:49:57 23,10 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:51:11 23,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:51:44 22,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:51:47 29,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:52:15 30,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:52:18 22,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:52:51 22,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:53:19 29,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:53:25 22,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:53:48 21,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:54:24 21,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:54:38 20,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:55:16 20,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:55:52 19,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:56:09 19,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:57:31 19,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:57:49 19,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

0018 - Toalha com capuz - toalha de banho tecido felpudo 100% algodão 24x24 cores variadas COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:49:20 28,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 35,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 35,57 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:54:02 35,57 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:03:57 35,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 35,45 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 35,50 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:02:54 35,56 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:23:51 35,57 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:12:35 35,57 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 35,57 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/04/2022 às 08:45:14.
Código verificador: 252CAE

Página 62 de 113

14/03/2022 - 23:24:43 35,57 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 08:58:59 35,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:44:17 27,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:44:28 27,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:44:45 27,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:45:09 26,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:46:33 32,99 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:47:09 26,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:48:22 26,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:49:02 25,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:49:08 12,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:49:25 11,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:49:43 24,00 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:51:04 32,98 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:52:16 25,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

0019 - Toalha com capuz - toalha de banho tecido felpudo 100% algodão 24x24 cores variadas COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

27/02/2022 - 15:00:30 35,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 35,57 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:54:18 35,57 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:04:31 35,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 35,45 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 35,50 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 10:46:01 28,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

14/03/2022 - 15:04:20 35,56 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:23:53 35,57 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:13:12 35,57 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 35,57 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:26:47 35,57 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 08:59:02 35,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:44:24 27,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:44:38 27,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:44:51 27,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:45:17 26,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:46:54 32,99 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:47:16 26,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido
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15/03/2022 - 09:48:29 26,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:49:09 25,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:49:36 11,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:49:49 24,00 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:50:00 12,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:51:09 32,98 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:52:16 25,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

0020 - Sabonetes (Neutro ou glicerinado) 80g
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:50:06 6,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 8,30 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 6,73 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:55:14 6,73 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:05:42 6,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 6,63 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 6,70 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:24:22 6,73 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:13:46 6,73 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 6,73 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 6,73 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

14/03/2022 - 23:28:57 6,73 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:44:30 6,62 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:44:36 5,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:44:57 5,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:47:25 5,70 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:48:37 5,50 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:50:14 5,40 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:50:22 4,50 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:51:40 5,39 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:51:43 4,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:52:11 4,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:52:26 5,29 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:52:31 3,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:53:35 3,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:54:08 3,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:54:19 3,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:55:21 3,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:56:13 3,30 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:57:01 3,20 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:57:14 3,10 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:57:40 2,95 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:57:45 5,28 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:58:02 5,18 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:59:30 5,17 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:59:44 5,07 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 10:01:20 2,85 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 10:01:43 3,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

0021 - Saboneteira, plástica, tamanho padrão.
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:50:52 8,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 9,80 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 9,03 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:56:10 9,03 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:09:06 9,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 8,99 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 9,00 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:04:47 7,76 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:24:58 9,03 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:14:19 9,03 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 9,03 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 9,03 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:43:33

14/03/2022 - 23:31:23 9,03 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:44:52 7,66 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:45:00 7,70 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:45:20 7,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:48:33 7,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:50:24 7,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:50:36 6,90 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:50:46 5,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:51:04 4,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:51:38 4,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:52:04 8,93 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:52:19 4,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:43:33

15/03/2022 - 09:52:35 6,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:52:37 4,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:52:51 4,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:53:17 3,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:53:36 3,40 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:53:46 3,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:43:33

15/03/2022 - 09:54:00 2,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:54:28 2,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:43:33

15/03/2022 - 09:54:54 4,79 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:55:13 2,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/04/2022 às 08:45:14.
Código verificador: 252CAE

Página 66 de 113

15/03/2022 - 09:56:05 2,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:43:33

15/03/2022 - 09:56:26 2,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:56:49 2,30 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:43:33

15/03/2022 - 09:56:56 2,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:57:10 2,10 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:43:33

15/03/2022 - 09:57:34 2,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:58:03 1,86 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:43:33

0022 - Caixa de cotonetes pacotes com 100 unidades
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:51:27 6,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 6,10 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 7,77 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 11:56:44 7,77 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:10:11 7,50 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 7,73 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido
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14/03/2022 - 01:28:50 7,75 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:25:24 7,77 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:14:56 7,77 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 7,77 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:33:56 7,77 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:44:59 5,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:45:27 5,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:48:23 5,70 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:48:47 5,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:50:56 4,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:51:06 3,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:51:12 5,40 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:51:31 2,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:52:26 5,69 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:52:41 4,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

0023 - Kit higiene shampoo e creme infantil COTA PRINCIPAL 75%
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:51:51 28,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 24,30 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 31,03 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 12:00:53 31,03 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:11:24 30,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 30,99 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 31,00 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:05:13 31,02 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:26:01 31,03 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:15:31 31,03 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 31,03 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:36:30 31,03 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:45:07 24,20 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:45:34 24,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:48:18 23,00 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:48:51 22,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:51:14 19,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:51:25 18,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:51:34 21,70 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:52:32 22,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:52:32 17,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:52:45 16,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:52:50 21,69 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:53:44 16,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:53:55 15,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:55:28 21,40 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:55:48 21,00 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:56:20 15,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:56:51 14,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:57:16 14,80 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:58:11 14,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:59:35 16,99 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

0024 - Creme para prevenção de assaduras
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:52:13 16,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 1,60 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O valor ofertado encontra-se totalmente desconexo
daqueles praticados em mercado, demonstrando-se inexequível, visto
que ultrapassa o limite estabelecido no art. 48 `PAR` 1º da Lei 8.666/93.

09/03/2022 - 16:38:54 19,83 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 12:02:41 19,83 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:12:20 19,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 19,75 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 19,80 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:26:44 19,83 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:16:00 19,83 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 19,83 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 19,83 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

14/03/2022 - 23:38:30 19,83 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:45:14 15,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:45:35 15,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:45:41 15,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:48:12 14,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:49:00 14,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:49:42 14,30 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido
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15/03/2022 - 09:51:20 14,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:51:23 12,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:51:52 13,85 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:52:28 11,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:52:42 14,80 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:52:51 10,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:52:58 10,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:53:06 9,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:53:11 18,00 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:53:52 9,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:53:59 8,90 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:54:19 8,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:54:35 8,20 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:55:04 8,10 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:55:46 8,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:55:54 7,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:56:04 7,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:56:25 11,49 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:56:43 7,40 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:57:05 7,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:58:18 7,20 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:58:37 6,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:58:54 6,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 09:59:06 6,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:59:26 6,40 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 10:00:23 6,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 10:01:02 6,10 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Válido

15/03/2022 - 10:01:10 6,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

0025 - Conjunto com pente e escovas
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:52:45 24,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 17,90 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 25,83 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 12:03:58 25,83 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:13:32 25,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido
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13/03/2022 - 23:49:47 25,71 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 25,80 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:27:13 25,83 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:16:37 25,83 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 25,83 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 25,83 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:04

14/03/2022 - 23:40:02 25,83 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:45:24 17,80 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:45:53 17,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:46:13 17,60 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:49:49 17,50 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:50:20 14,40 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:50:34 14,00 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:51:15 13,00 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:51:24 12,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:51:36 10,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:52:10 18,00 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:52:13 9,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:52:35 17,40 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:52:41 9,60 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:52:47 9,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:04

15/03/2022 - 09:52:59 9,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:53:07 9,00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:53:25 8,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:53:28 12,80 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido
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15/03/2022 - 09:53:52 8,80 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:54:00 8,60 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:54:03 7,90 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:04

15/03/2022 - 09:54:38 7,50 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

15/03/2022 - 09:54:58 7,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:55:49 7,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:04

0026 - Fradas descartáveis tamanho P, pacotes com 10 unidades
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:53:07 18,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 19,20 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 20,92 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 12:05:52 20,92 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:15:20 20,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 20,81 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 20,90 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:05:46 92,91 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - O valor ofertado encontra-se totalmente desconexo
daqueles praticados em mercado, demonstrando-se inexequível, visto
que ultrapassa o limite estabelecido no art. 48 `PAR` 1º da Lei 8.666/93.

14/03/2022 - 15:27:39 20,92 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:18:06 20,92 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 20,92 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 20,92 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52
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14/03/2022 - 23:45:03 20,92 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:45:33 17,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:45:58 17,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:48:02 17,70 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:51:05 17,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:51:46 12,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:52:35 17,40 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:52:43 14,60 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:52:55 11,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 09:53:42 11,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:54:10 11,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 09:54:48 10,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:55:23 10,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:55:44 9,50 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 09:56:11 9,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:57:01 9,25 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 09:57:12 9,15 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:57:17 11,99 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 09:58:23 9,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 09:58:30 11,89 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:58:43 8,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:58:59 8,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 09:59:16 8,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:59:33 8,60 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 10:00:29 8,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 10:00:54 8,40 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 10:01:16 8,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 10:01:40 8,20 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 10:02:10 8,10 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 10:02:16 11,88 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

15/03/2022 - 10:02:29 8,00 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 10:03:26 7,90 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 10:04:48 7,80 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 10:05:50 7,70 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 10:06:08 7,60 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52
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15/03/2022 - 10:06:56 7,50 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 10:07:29 7,40 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

15/03/2022 - 10:07:54 7,30 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 10:08:09 7,20 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 17/03/2022 12:44:52

0027 - Pacote de algodão 95g
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:53:41 9,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 6,30 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 9,74 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 12:06:50 9,74 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido

10/03/2022 - 12:16:11 9,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 9,70 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 9,74 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:10:38 9,73 (proposta) 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

14/03/2022 - 15:28:05 9,74 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:20:39 9,74 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 9,74 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:48:24 9,74 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 09:45:42 6,20 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:46:06 6,10 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:47:43 6,00 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:49:07 5,01 22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:50:40 4,90 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:50:59 4,80 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:52:05 5,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Válido
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15/03/2022 - 09:52:37 8,90 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:53:02 6,80 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:53:16 6,70 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

0028 - Fralda de pano 100% algodão 70cmx70cm, pacotes com 05 unidades
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 17:54:05 26,00 (proposta) 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

Válido

27/02/2022 - 15:00:30 24,60 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Válido

09/03/2022 - 16:38:54 29,82 (proposta) 69.614.287/0001-46 - loja viana ltda epp Válido

10/03/2022 - 12:07:45 29,82 (proposta) 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Cancelado - A empresa licitante apresentou planilha de composições
contendo informações divergentes, imprecisas e inexata, uma vez que,
a empresa lista em sua planilha todos os custos inerentes ao
fornecimento do produto, no entanto, ao informar a margem de lucro
(40%) a empresa incluiu a referida porcentagem dentro dos encargos,
somando os lucros aos custos, o que resulta em um "preço final das
despesas" incorreto, já que se equivoca ao utilizar o lucro como
despesa. Nesta senda, o preço final dos custos (R$ 11,90) encontra-se
incorreto, pois dentro deste a empresa adicionou indevidamente a
porcentagem relacionada ao lucro, fato que, inevitavelmente, afeta os
cálculos relativos a planilha e consequentemente resulta num valor de
lucro diverso e errôneo. Por fim, utilizando a nota fiscal e as
porcentagens informadas pela empresa, este pregoeiro simulou os
valores de despesa e lucro, obtendo lucro final diverso daquele
informado pela empresa, bem como, observando que os cálculos foram
efetuados de maneira incorreta pela empresa. Nesta senda, resta
portanto, incapaz de comprovar a exequibilidade dos preços ofertados,
bem como, desclassificada para o referido item a empresa licitante.
17/03/2022 16:09:52

10/03/2022 - 12:17:32 29,00 (proposta) 20.502.904/0001-22 - LYDIANE DA
SILVA CAVALCANTE BEZERRA

Válido

13/03/2022 - 23:49:47 29,75 (proposta) 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

14/03/2022 - 01:28:50 29,80 (proposta) 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

14/03/2022 - 15:28:30 29,82 (proposta) 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

14/03/2022 - 18:21:05 29,82 (proposta) 12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e
Acessorios Ltda Epp

Válido

14/03/2022 - 22:03:34 29,82 (proposta) 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

14/03/2022 - 23:24:27 29,82 (proposta) 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 21/03/2022 10:21:11

14/03/2022 - 23:50:07 29,82 (proposta) 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

Válido

15/03/2022 - 08:59:00 29,82 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Válido

15/03/2022 - 09:45:54 24,50 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:46:22 24,40 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido

15/03/2022 - 09:47:54 24,30 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

Válido

15/03/2022 - 09:50:53 24,20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Válido
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15/03/2022 - 09:52:13 15,00 36.140.831/0001-06 - VIANA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA.

Cancelado - A empresa licitante apresentou planilha de composições
contendo informações divergentes, imprecisas e inexata, uma vez que,
a empresa lista em sua planilha todos os custos inerentes ao
fornecimento do produto, no entanto, ao informar a margem de lucro
(40%) a empresa incluiu a referida porcentagem dentro dos encargos,
somando os lucros aos custos, o que resulta em um "preço final das
despesas" incorreto, já que se equivoca ao utilizar o lucro como
despesa. Nesta senda, o preço final dos custos (R$ 11,90) encontra-se
incorreto, pois dentro deste a empresa adicionou indevidamente a
porcentagem relacionada ao lucro, fato que, inevitavelmente, afeta os
cálculos relativos a planilha e consequentemente resulta num valor de
lucro diverso e errôneo. Por fim, utilizando a nota fiscal e as
porcentagens informadas pela empresa, este pregoeiro simulou os
valores de despesa e lucro, obtendo lucro final diverso daquele
informado pela empresa, bem como, observando que os cálculos foram
efetuados de maneira incorreta pela empresa. Nesta senda, resta
portanto, incapaz de comprovar a exequibilidade dos preços ofertados,
bem como, desclassificada para o referido item a empresa licitante.
17/03/2022 16:09:52

15/03/2022 - 09:52:37 24,10 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Válido

15/03/2022 - 09:53:12 17,15 08.974.702/0001-88 - Comercial
Debeche Textil EIRELI ME

Cancelado - Na planilha de composição de custos apresentada pela
empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações
e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos
encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre
informar que, este pregoeiro, sempre prezando pela competitividade,
pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do
licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas
pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro
resultante é notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o
que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados
nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o
referido item. 21/03/2022 10:21:11

15/03/2022 - 09:53:18 20,85 27.800.493/0001-09 - SANTOS
COELHO COMERCIO LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0028 15/03/2022 - 12:16:31 36.140.831/0001-06 - VIANA COMÉRCIO
E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ENXOVAL
BALSA.pdf

0012 15/03/2022 - 16:32:03 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0011 15/03/2022 - 16:54:19 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0013a 15/03/2022 - 16:54:36 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0014 15/03/2022 - 16:54:48 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0015a 15/03/2022 - 16:55:01 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0016 15/03/2022 - 16:55:16 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0017a 15/03/2022 - 16:55:38 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0018 15/03/2022 - 16:55:49 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0019a 15/03/2022 - 16:56:00 33.261.051/0001-26 - VERONICA
PEREIRA LIMA COMERCIO

CUSTOS BALSAS ENXOVAL.pdf

0005 15/03/2022 - 21:35:02 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

PLANILHA DE CUSTOS P M BALSAS.pdf

0006a 15/03/2022 - 21:35:09 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

PLANILHA DE CUSTOS P M BALSAS.pdf

0021 15/03/2022 - 21:35:19 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

PLANILHA DE CUSTOS P M BALSAS.pdf

0025 15/03/2022 - 21:35:27 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

PLANILHA DE CUSTOS P M BALSAS.pdf

0026 15/03/2022 - 21:35:34 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

PLANILHA DE CUSTOS P M BALSAS.pdf

0020 16/03/2022 - 01:36:37 27.800.493/0001-09 - SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

Composição Sabonete.rar

0020 16/03/2022 - 01:39:25 27.800.493/0001-09 - SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

Composição item 20.rar

0003 16/03/2022 - 09:21:24 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886308&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886308&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886884&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886936&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886938&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886939&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886947&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=886949&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887128&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887129&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887130&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887131&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887133&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887134&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887237&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0004a 16/03/2022 - 09:21:43 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0007 16/03/2022 - 09:21:52 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0008 16/03/2022 - 09:22:10 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0009 16/03/2022 - 09:22:20 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0010 16/03/2022 - 09:22:31 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0022 16/03/2022 - 09:22:48 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0023 16/03/2022 - 09:23:04 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0024 16/03/2022 - 09:23:14 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0027 16/03/2022 - 09:23:25 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

DILIGÊNCIA.rar

0001 16/03/2022 - 09:55:17 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP

Propostas, Notas Fiscais e Planilha de
Custo.pdf

0002a 16/03/2022 - 09:55:26 04.553.782/0001-47 - CDC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP

Propostas, Notas Fiscais e Planilha de
Custo.pdf

0005 18/03/2022 - 15:04:02 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

documentos.rar

0006a 18/03/2022 - 15:04:12 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

documentos.rar

0011 18/03/2022 - 15:04:32 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

documentos.rar

0021 18/03/2022 - 15:04:51 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

documentos.rar

0025 18/03/2022 - 15:05:01 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

documentos.rar

0026 18/03/2022 - 15:05:11 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

documentos.rar

0012 18/03/2022 - 16:15:08 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

18.03 PLANILHA DE CUSTOS P M
BALSAS.pdf

0013a 18/03/2022 - 16:15:23 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

18.03 PLANILHA DE CUSTOS P M
BALSAS.pdf

0028 18/03/2022 - 16:15:38 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

18.03 PLANILHA DE CUSTOS P M
BALSAS.pdf

0001 21/03/2022 - 13:20:58 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

diligência.rar

0002a 21/03/2022 - 13:21:05 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

diligência.rar

0012 21/03/2022 - 13:22:09 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

diligência.rar

0013a 21/03/2022 - 13:22:21 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

diligência.rar

0003 22/03/2022 - 09:31:55 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

43965 (1).txt

0003 22/03/2022 - 09:31:55 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010.pdf

0003 22/03/2022 - 09:31:55 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

43965 - JOAO E MARIA ATELIE LTDA.pdf

0004a 22/03/2022 - 09:32:43 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

43965 (1).txt

0004a 22/03/2022 - 09:32:43 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010.pdf

0004a 22/03/2022 - 09:32:43 43.449.716/0001-83 - JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

43965 - JOAO E MARIA ATELIE LTDA.pdf

0028 22/03/2022 - 10:54:48 27.800.493/0001-09 - SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

Compor item 28.rar

0003 23/03/2022 - 19:25:22 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

ADEQUAÇÃO E COMPOSIÇÃO BALSAS
P.E 10.2022.zip

0004a 23/03/2022 - 19:25:54 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES

ADEQUAÇÃO E COMPOSIÇÃO BALSAS
P.E 10.2022.zip

0011 25/03/2022 - 08:32:21 08.974.702/0001-88 - Comercial Debeche
Textil EIRELI ME

25.03 CUSTO ITEM 11.pdf

0011 25/03/2022 - 13:37:34 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

PEBALSASSILVENINA.zip

0003 28/03/2022 - 17:15:24 13.819.017/0001-17 - PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

COMPOSIÇÃO DE CUSTO COM NF
ITEM 3.pdf

0021 12/04/2022 - 16:46:06 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Diligência 4.zip

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887242&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887243&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887244&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887245&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887247&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887249&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887250&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887251&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887367&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=887367&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=893611&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=893612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=893614&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=893616&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=893617&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=893619&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=894013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=894013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=894014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=894014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=894016&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=894016&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=895360&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=895361&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=895362&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=895363&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=896827&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=896828&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=896829&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=896831&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=896832&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=896833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=897192&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=901233&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=901233&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=901234&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=901234&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=904578&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=905649&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908132&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=938592&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0025 12/04/2022 - 16:46:16 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Diligência 4.zip

0026 12/04/2022 - 16:46:33 13.806.931/0001-23 - ANTONIO
LEONARDO FERREIRA SANTOS

Diligência 4.zip

0028 12/04/2022 - 17:54:22 27.800.493/0001-09 - SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

f7af17cb-c4c1-47b0-8d53-
1bca6af2c5d6.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

25/02/2022 -
09:28

VALERIA
PERTILE

0231845720020 SESP MA 19/02/2020 - RG

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

25/02/2022 -
09:29

VALERIA
PERTILE

03194958330 - - - CPF

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

25/02/2022 -
09:33

VALERIA
PERTILE

- - 30/04/2021 - Contrato Social

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

25/02/2022 -
09:40

VALERIA
PERTILE

- RECEITA 04/01/2022 03/07/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

25/02/2022 -
09:41

VALERIA
PERTILE

- RECEITA 04/01/2022 03/07/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

06/03/2022 -
17:56

VALERIA
PERTILE

0000000571605 TJMA 25/02/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

06/03/2022 -
18:17

VALERIA
PERTILE

008498/22 SEFAZ MA 04/02/2022 04/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

06/03/2022 -
18:49

VALERIA
PERTILE

2022030302093805000783 caixa 06/03/2022 01/04/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

06/03/2022 -
18:58

VALERIA
PERTILE

- JUCEMA 31/12/2020 06/06/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

06/03/2022 -
19:00

VALERIA
PERTILE

- PREFEITURA DE
BALSAS - MA

13/02/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

06/03/2022 -
19:04

VALERIA
PERTILE

- PREFEITURA DE
BALSAS - MA

08/02/2022 09/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

06/03/2022 -
19:10

VALERIA
PERTILE

7511973/2022 JUSTICA DO
TRABALHO

06/03/2022 02/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:26

Leonardo de
Freitas Viana

1833699259 DETRAN-PI 03/03/1972 - RG

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:26

Leonardo de
Freitas Viana

07914172391 - - - CPF

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:27

Leonardo de
Freitas Viana

69614283000146 REPUBLICA
FEDERAL DO
BRASIL

18/02/2022 - CNPJ

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:29

Leonardo de
Freitas Viana

2432119 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PIAUÍ

22/02/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:30

Leonardo de
Freitas Viana

220269614287000146 PROCURADORIA
GERAL DO
ESTADO

17/02/2022 18/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:31

Leonardo de
Freitas Viana

69.614.287/0001-46 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

07/03/2022 27/03/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:32

Leonardo de
Freitas Viana

5905580/2022 JUSTIÇA DO
TRABALHO -
PODER
JUDICIÁRIO

18/02/2022 17/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:33

Leonardo de
Freitas Viana

- - 11/10/2017 - Contrato Social

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:36

Leonardo de
Freitas Viana

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PAU DARCO DO
PIAUI

25/01/2019 - Atestado de
Capacidade Técnica

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=938594&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=938595&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=938754&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=938754&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4818420&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4818428&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4818479&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4818570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4818570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4818570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4818583&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4818583&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4874963&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4874963&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875020&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875020&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875166&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875166&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875166&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875186&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875186&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875210&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4875210&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912616&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912653&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912688&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912688&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912706&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912706&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912739&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912739&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912739&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912780&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912780&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912821&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:37

Leonardo de
Freitas Viana

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS -
SEMF

14/12/2021 14/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:39

Leonardo de
Freitas Viana

- SECRETARIA DA
FAZENDA

17/02/2022 18/04/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:40

Leonardo de
Freitas Viana

- SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

07/01/2022 06/07/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

loja viana ltda epp 09/03/2022 -
15:44

Leonardo de
Freitas Viana

- JUCEPI 31/12/2020 01/04/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
15:59

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

1842191 SSP/PI 02/08/2017 - RG

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:00

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

65762746372 - - - CPF

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:01

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

36.140.831/0001-06 REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL
CADASTRO
NACIONAL D

30/12/2021 - CNPJ

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:04

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

2434968 PODER
JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO
PIAUÍ
CORREGEDORIA
G

25/02/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:06

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

220236140831000106 GOVERNO DO
ESTADO DO
PIAUI
PROCURADORIA
GERAL

22/02/2022 23/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:09

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

2022021402022516761004 CAIXA
ECONOMICA

21/02/2022 15/03/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:11

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

40606051/2021 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

20/10/2021 17/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:12

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

- - 27/01/2020 - Contrato Social

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:13

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

- PREFEITURA DE
SÃO JOSÉ DO
DIVINO

22/01/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:46

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

- ESTADO DO
PIAUÍ
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TERESINA C

17/01/2022 17/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:47

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

- GOVERNO DO
ESTADO DO
PIAUÍ
SECRETARIA DA
FAZENDA

24/02/2022 25/04/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:48

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Secretaria da
Receita Federa

08/12/2021 06/06/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

VIANA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
ESPORTIVOS
LTDA.

09/03/2022 -
16:54

EDNALVA
TAVARES DA
SILVA

- MINISTERIO DA
ECOMONIA

01/05/2021 01/05/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4912953&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913637&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913645&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913670&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913750&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913750&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913828&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913828&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4913929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4914012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4914012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4914035&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4914068&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4914068&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915103&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915103&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4915349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA
E COMERCIO
EIRELI

14/03/2022 -
00:04

WILSON DE
BARROS SILVA
REZENDE

1 1 14/03/2022 - CNPJ

VERONICA
PEREIRA LIMA
COMERCIO

14/03/2022 -
10:31

Veronica Pereira
Lima

33261051000126 RECEITA 06/03/2022 - CNPJ

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
14:46

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

92025022999 SSPCE 20/07/1995 - RG

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
14:47

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

784.194.503-59 - - - CPF

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
14:47

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

13806931000123 SEFAZ CE 03/03/2022 - CNPJ

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
14:54

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

949383710 JUNTA
COMERCIAL DO
CEARA

14/03/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
14:56

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

202200087904 SEFAZ CE 11/03/2022 10/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
14:57

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

2022030401261127958106 caixa.gov 04/03/2022 02/04/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
14:58

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

8210696/2022 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
CEARA

11/03/2022 07/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
14:59

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

- - 22/02/2011 - Contrato Social

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
15:01

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

- PREFEITURA
MUNICIAPL DE
MACAPÁ

18/06/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
15:03

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

- 2022/61593 11/03/2022 09/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
15:04

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

- Receita Federal 11/03/2022 07/09/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
15:04

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

- Receita Federal 11/03/2022 07/09/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

14/03/2022 -
15:12

ANTONIO
LEONARDO
FERREIRA
SANTOS

- JUNTA
COMERCIAL DO
CEARA

05/03/2021 31/03/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:15

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

00000000 0000000 - RG

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:15

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

00000000 - - - CPF

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:16

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

00000000 0000000 - CNPJ

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:16

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

00000000 0000000 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:16

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

00000000 0000000 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:17

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

00000000 0000000 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4945868&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4949281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4953682&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4953700&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4953715&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4953958&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4953958&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954039&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954039&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954039&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954081&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954081&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954254&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954254&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954299&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954299&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4954503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4956280&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4956287&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4956291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4956301&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4956301&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4956307&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4956307&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4956315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:17

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

00000000 0000000 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:17

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

- - - Contrato Social

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:17

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

- 0000000 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:18

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

- 0000000000 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:18

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

- 0000000 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:19

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

- 0000 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

CDC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BOLSAS EIRELI
EPP

14/03/2022 -
16:21

ANDREA
CRISTINA
SCHUCKES
BOMM

- 0000000 - Atestado de
Capacidade Técnica

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:27

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

1 1 14/03/2022 - RG

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:28

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

1 1 14/03/2022 - CNPJ

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:28

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

1 1 14/03/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:28

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

1 1 14/03/2022 14/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:29

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

1 1 14/03/2022 14/03/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:29

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

1 1 14/03/2022 14/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:29

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

- - 14/03/2022 - Contrato Social

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:30

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

- 1 14/03/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:30

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

- 1 14/03/2022 14/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:31

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

- 1 14/03/2022 14/03/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:31

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

- 1 14/03/2022 14/03/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:37

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

- 1 14/03/2022 14/03/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

M7 Tecidos e
Acessorios Ltda
Epp

14/03/2022 -
19:43

MARIA DO
CARMO
ABRAHÃO
SALOMÃO

1 - - - CPF
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LUENYS BRAZ
COSTA
MENEZES

14/03/2022 -
22:02

LUENYS BRAZ
COSTA
MENEZES

82 SS 14/06/2017 - RG

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:12

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

. SESP 24/09/2014 - RG

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:12

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

64684202372 e
98308238149

- - - CPF

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:14

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

27800493000109 Secretaria da
Receita Federal do
Brasil

23/05/2017 - CNPJ

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:16

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

857702 TJ 25/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:20

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

. SEFAZ MA 19/11/2021 19/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:20

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

43449716000183 REPUBLICA
FEDERATIVA

14/03/2022 - RG

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:21

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

22229805851 - - - CPF

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:22

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

43449716000183 re 14/03/2022 - CNPJ

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:22

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

43449716000183 PODER
JUDICIARIO

14/03/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:23

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

43449716000183 ESTADO DE SÃO
PAULO

14/03/2022 14/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:23

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

43449716000183 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

14/03/2022 27/03/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:24

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

43449716000183 JUSTIÇA DO
TRABALHO

14/03/2022 14/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:25

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

- - 08/11/2021 - Contrato Social

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:25

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

2022022701372779895846 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

27/02/2022 28/03/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:25

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

- PREFEITURA
MUNICIPAL

14/12/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:26

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

- PREFEITURA
MUNICIPAL

17/12/2021 17/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:27

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

. TST 26/11/2021 24/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:27

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

- ESTADO DE SÃO
PAULO

14/03/2022 14/09/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:27

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

- REPUBLICA
FEDERATIVA

14/03/2022 17/08/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:28

Carlos Roberto
Daud

- - 26/07/2016 - Contrato Social

JOAO E MARIA
ATELIE LTDA.

14/03/2022 -
22:28

Juliana Tais de
Almeida Vioto
Camatio

- CONTADOR 14/03/2022 31/12/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:29

Carlos Roberto
Daud

5714453 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA SP

09/03/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:29

Carlos Roberto
Daud

08.974.702/0001-88 COMERCIAL
DEBECHE TEXTIL

09/03/2022 - CNPJ
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SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:29

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

- - 20/05/2020 - Contrato Social

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:30

Carlos Roberto
Daud

2022021901033441340862 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

19/02/2022 20/03/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:31

Carlos Roberto
Daud

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

07/11/2021 06/05/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:31

Carlos Roberto
Daud

52985274/2021 Tribunal Superior
do Trabalho

11/11/2021 09/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:32

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

- . 22/02/2022 23/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:33

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

- SEFAZ 26/11/2021 25/05/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:35

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

- JUCEMA 29/04/2021 29/04/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:37

Carlos Roberto
Daud

470.346.438-14 - - - CPF

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:37

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

- PREFEITURA DE
BALSAS

10/03/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:39

Carlos Roberto
Daud

34774158 PROCURADORIA
GERAL DO
ESTADO DE SP

03/03/2021 03/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:40

Carlos Roberto
Daud

- 1028531 - 2021 27/09/2021 26/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:40

Carlos Roberto
Daud

- JUNTA
COMERCIAL SP

11/05/2021 30/04/2022 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma
da lei

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
22:40

Carlos Roberto
Daud

- DIVERSOS 14/03/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

SANTOS
COELHO
COMERCIO LTDA

14/03/2022 -
22:54

MARIA DOS
SANTOS
RODRIGUES
COELHO SILVA

- . 14/03/2022 16/03/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

14/03/2022 -
23:29

Carlos Roberto
Daud

- COMERCIAL
DEBECHE TEXTIL

14/03/2022 14/04/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

Comercial
Debeche Textil
EIRELI ME

15/03/2022 -
08:42

Carlos Roberto
Daud

08.974.702/0001-88 COMERCIAL
DEBECHE TEXTIL

15/03/2022 - RG

SILVENINA
UNIFORMES
LTDA

15/03/2022 -
08:59

Tiago Tinoco
Oliveira Fonseca

123 XXX 02/03/2022 - RG

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

16/03/2022 - 15:59:46 CDC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BOLSAS
EIRELI EPP

04.553.782/0001-47 Item 0001 - Sacola de bebê, tamanho médio, composição em poliéster, pvc e
plástico. COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: A empresa apresentou planilha de composições de custos que apresentam divergências e imprecisões em suas informações, inicialmente por que deixou de
informar sua margem de lucro, ou seja, a demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), neste ensejo,
considerando que, a empresa forneceu lance no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria
lucro algum, fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma, resta demonstrado que
a empresa não comprovou a exequibilidade dos preços por ela ofertados.

16/03/2022 - 16:00:09 CDC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BOLSAS
EIRELI EPP

04.553.782/0001-47 Item 0002a - Sacola de bebê, tamanho médio, composição em poliéster, pvc e
plástico. COTA PRINCIPAL 75%
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Desclassificação: A empresa apresentou planilha de composições de custos que apresentam divergências e imprecisões em suas informações, inicialmente por que deixou de
informar sua margem de lucro, ou seja, a demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após incidência dos encargos. Outra incoerência diz respeito ao fato de a
empresa haver informado que o montante total de suas despesas para execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), neste ensejo,
considerando que, a empresa forneceu lance no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total de empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria
lucro algum, fato que resultaria em ônus a própria empresa, pois qual seria o intuito de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma, resta demonstrado que
a empresa não comprovou a exequibilidade dos preços por ela ofertados.

16/03/2022 - 18:26:07 ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-23 Item 0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: A empresa apresentou planilha de composição de custos para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com divergências e/ou imprecisões em suas
informações, uma vez que, na referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis reais), no
entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444) observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha , composição algodão, poliéster" mas sim do
produto "MANTA DE FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida planilha de
composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais
uma vez demonstrado que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição diverso daquele
constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o referido item. Portanto, a empresa será desclassificada
para o item em questão.

16/03/2022 - 18:26:30 ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-23 Item 0004a - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: A empresa apresentou planilha de composição de custos para o referido item, no entanto, a mesma encontra-se com divergências e/ou imprecisões em suas
informações, uma vez que, na referida planilha, a empresa informa que o custo para aquisição do referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$ 6,00 (seis reais), no
entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444) observa-se que a empresa não fez aquisição do produto "Mantinha , composição algodão, poliéster" mas sim do
produto "MANTA DE FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual está sendo licitado no referido item desta licitação. Ainda na referida planilha de
composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA E BORDADA e sim em algodão" ou seja, mais
uma vez demonstrado que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na nota fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de aquisição diverso daquele
constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de comprovar a exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o referido item. Portanto, a empresa será desclassificada
para o item em questão.

17/03/2022 - 12:39:12 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0005 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:39:47 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0006a - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:43:33 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0021 - Saboneteira, plástica, tamanho padrão.

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:44:04 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0025 - Conjunto com pente e escovas

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:44:52 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0026 - Fradas descartáveis tamanho P, pacotes com 10 unidades

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 14:29:22 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03
unidades.

Desclassificação: Em sua composição de custos, a empresa apresenta divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas fiscais apresentadas. No respectivo
item, a empresa informa que o valor de compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 062.650) o valor de
compra do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de compra constante na nf-e.
Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto, comprou o produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste
ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a exequibilidade dos preços ofertados, restando,
portanto, desclassificada.

17/03/2022 - 14:35:40 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0012 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente.
COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Em sua composição de custos, a empresa apresenta divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas fiscais apresentadas. No respectivo
item, a empresa informa que o valor de compra do respectivo produto corresponde à R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), no entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº
000.052) o valor de compra do produto corresponde à R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), ou seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou lance no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) no certame, no entanto, comprou o produto à R$ 17,50
(dezessete reais e cinquenta centavos), neste ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto, desclassificada.
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17/03/2022 - 14:39:27 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0013a - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente.
COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Em sua composição de custos, a empresa apresenta divergências de informações no que diz respeito aos encargos e notas fiscais apresentadas. No respectivo
item, a empresa informa que o valor de compra do respectivo produto corresponde à R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), no entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº
000.052) o valor de compra do produto corresponde à R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), ou seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou lance no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) no certame, no entanto, comprou o produto à R$ 17,50
(dezessete reais e cinquenta centavos), neste ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a
exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto, desclassificada.

17/03/2022 - 16:09:52 VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS ESPORTIVOS
LTDA.

36.140.831/0001-06 Item 0028 - Fralda de pano 100% algodão 70cmx70cm, pacotes com 05 unidades

Desclassificação: A empresa licitante apresentou planilha de composições contendo informações divergentes, imprecisas e inexata, uma vez que, a empresa lista em sua planilha
todos os custos inerentes ao fornecimento do produto, no entanto, ao informar a margem de lucro (40%) a empresa incluiu a referida porcentagem dentro dos encargos, somando
os lucros aos custos, o que resulta em um "preço final das despesas" incorreto, já que se equivoca ao utilizar o lucro como despesa. Nesta senda, o preço final dos custos (R$
11,90) encontra-se incorreto, pois dentro deste a empresa adicionou indevidamente a porcentagem relacionada ao lucro, fato que, inevitavelmente, afeta os cálculos relativos a
planilha e consequentemente resulta num valor de lucro diverso e errôneo. Por fim, utilizando a nota fiscal e as porcentagens informadas pela empresa, este pregoeiro simulou os
valores de despesa e lucro, obtendo lucro final diverso daquele informado pela empresa, bem como, observando que os cálculos foram efetuados de maneira incorreta pela
empresa. Nesta senda, resta portanto, incapaz de comprovar a exequibilidade dos preços ofertados, bem como, desclassificada para o referido item a empresa licitante.

21/03/2022 - 08:38:56 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0001 - Sacola de bebê, tamanho médio, composição em poliéster, pvc e
plástico. COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 08:39:48 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0002a - Sacola de bebê, tamanho médio, composição em poliéster, pvc e
plástico. COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 08:40:07 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 08:40:32 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0004a - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 09:14:09 ANTONIO LEONARDO
FERREIRA SANTOS

13.806.931/0001-23 Item 0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03
unidades.

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada para o referido item, descumprindo assim ao exigido no tópico 8.3.2 do edital, em
conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 10:19:00 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0012 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente.
COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

21/03/2022 - 10:19:09 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0013a - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente.
COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

21/03/2022 - 10:21:11 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0028 - Fralda de pano 100% algodão 70cmx70cm, pacotes com 05 unidades

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

23/03/2022 - 09:13:16 JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-83 Item 0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Na composição de custos apresentada a empresa não demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não organiza de forma coesa os
valores informados, pois como observado, a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu o produto ou sua matéria prima com
base nos valores informados, ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete, tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou seja,
inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma, resta demonstrada a incapacidade da
empresa em comprovar a exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando, portanto, desclassificada para o referido item.

23/03/2022 - 09:13:38 JOAO E MARIA ATELIE
LTDA.

43.449.716/0001-83 Item 0004a - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Na composição de custos apresentada a empresa não demonstra a exatidão das informações apresentadas, uma vez que, não organiza de forma coesa os
valores informados, pois como observado, a empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do possível fornecimento, bem como, informa valores de custos com a
aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas fiscais que demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu o produto ou sua matéria prima com
base nos valores informados, ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete, tendo em vista que encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou seja,
inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos produtos os encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma, resta demonstrada a incapacidade da
empresa em comprovar a exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados, estando, portanto, desclassificada para o referido item.

23/03/2022 - 09:15:28 loja viana ltda epp 69.614.287/0001-46 Item 0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03
unidades.
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Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

24/03/2022 - 10:28:55 LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-89 Item 0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Na sua composição de custos apresentada, a empresa informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do objeto, entretanto, a referida empresa
deixa de detalhar de forma clara alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar os
encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto, tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade, incidiria sobre o objeto, inevitavelmente,
despesas com frete e transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita este
pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem de cada imposto incidente. Por fim não
especifica as despesas relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços por ela ofertados,
restando, portanto, desclassificada para o referido item.

24/03/2022 - 10:29:04 LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

11.579.983/0001-89 Item 0004a - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Na sua composição de custos apresentada, a empresa informa os custos e encargos incidentes sobre o fornecimento do objeto, entretanto, a referida empresa
deixa de detalhar de forma clara alguma das despesas que, são essenciais para aferição e verificação da exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar os
encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto, tendo em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade, incidiria sobre o objeto, inevitavelmente,
despesas com frete e transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita este
pregoeiro verificar a veracidade dos encargos informados, além de não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem de cada imposto incidente. Por fim não
especifica as despesas relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade dos preços por ela ofertados,
restando, portanto, desclassificada para o referido item.

24/03/2022 - 10:30:25 VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS ESPORTIVOS
LTDA.

36.140.831/0001-06 Item 0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03
unidades.

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

25/03/2022 - 11:01:21 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03
unidades.

Desclassificação: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma
vez que, não fica claro qual a margem de lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz respeito aos lucros, a empresa
menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro,
sempre prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante, colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com
base nas porcentagens dos encargos e das notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é notadamente diferente do "lucro
desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços ofertados nos lances, restando, portanto,
desclassificada a empresa para o referido item.

25/03/2022 - 11:01:57 loja viana ltda epp 69.614.287/0001-46 Item 0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

25/03/2022 - 11:02:06 loja viana ltda epp 69.614.287/0001-46 Item 0004a - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

28/03/2022 - 08:36:35 SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-09 Item 0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

28/03/2022 - 08:36:51 PRIMAVERA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

13.819.017/0001-17 Item 0004a - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

29/03/2022 - 09:18:55 SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

27.800.493/0001-09 Item 0004a - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

30/03/2022 - 09:59:35 VIANA COMÉRCIO E
SERVIÇOS ESPORTIVOS
LTDA.

36.140.831/0001-06 Item 0004a - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA
PRINCIPAL 75%

Desclassificação: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao
Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

12/04/2022 - 15:56:03 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0005 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do
edital, especificamente quanto ao seu balanço patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido Balanço SPEED (ECD)
apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as
assinaturas prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim, cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto
(ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo licitatório anterior desta
administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:56:13 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0006a - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

Desclassificação: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do
edital, especificamente quanto ao seu balanço patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido Balanço SPEED (ECD)
apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as
assinaturas prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim, cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto
(ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo licitatório anterior desta
administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:56:26 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03
unidades.
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Desclassificação: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do
edital, especificamente quanto ao seu balanço patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido Balanço SPEED (ECD)
apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as
assinaturas prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim, cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto
(ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo licitatório anterior desta
administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:57:35 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0021 - Saboneteira, plástica, tamanho padrão.

Desclassificação: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do
edital, especificamente quanto ao seu balanço patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido Balanço SPEED (ECD)
apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as
assinaturas prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim, cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto
(ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo licitatório anterior desta
administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:57:46 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0025 - Conjunto com pente e escovas

Desclassificação: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do
edital, especificamente quanto ao seu balanço patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido Balanço SPEED (ECD)
apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as
assinaturas prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim, cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto
(ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo licitatório anterior desta
administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:57:54 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0026 - Fradas descartáveis tamanho P, pacotes com 10 unidades

Desclassificação: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do
edital, especificamente quanto ao seu balanço patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido Balanço SPEED (ECD)
apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as
assinaturas prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim, cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto
(ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo licitatório anterior desta
administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:58:02 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0028 - Fralda de pano 100% algodão 70cmx70cm, pacotes com 05 unidades

Desclassificação: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do
edital, especificamente quanto ao seu balanço patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido Balanço SPEED (ECD)
apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as
assinaturas prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim, cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto
(ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo licitatório anterior desta
administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

30/03/2022 - 14:00:41 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0012 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente.
COTA PRINCIPAL 75%

Na data do dia 17 de março de 2022, a empresa VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificada do referido item por divergências na documentação de composição
de custos apresentada, sob a alegação de que a " empresa informa que o valor de compra do respectivo produto corresponde à R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos),
no entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 000.052) o valor de compra do produto corresponde à R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos)". Ocorre que, em análise à
documentação apresentada, houve dificuldade na identificação do item "mamadeira" nas notas fiscais apresentadas, o que levou este pregoeiro a acreditar que a nota fiscal
relativa à aquisição de mamadeiras fosse a nf-e nº 000.052, entretanto, após nova análise, observou-se que, de fato, a aquisição das mamadeiras corresponde ao valor de R$
8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), fato identificado na NF-e nº 006883 apresentada, nos produtos correspondentes aos códigos 804 e 924 (descritos como MAM PP 240
ml e MAM COLORS PP 150 ml, respectivamente). Neste ensejo, este pregoeiro vem por meio deste ato, e de ofício, reverter a desclassificação da empresa para o referido item,
ato este que é devidamente resguardado e respaldado juridicamente pelas súmulas 473 e 346 do STF, que permite ao agente público, de ofício, rever seus atos quando
identificado equívocos cometidos.

30/03/2022 - 14:01:21 VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

33.261.051/0001-26 Item 0013a - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente.
COTA PRINCIPAL 75%

Na data do dia 17 de março de 2022, a empresa VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificada do referido item por divergências na documentação de composição
de custos apresentada, sob a alegação de que a " empresa informa que o valor de compra do respectivo produto corresponde à R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos),
no entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 000.052) o valor de compra do produto corresponde à R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos)". Ocorre que, em análise à
documentação apresentada, houve dificuldade na identificação do item "mamadeira" nas notas fiscais apresentadas, o que levou este pregoeiro a acreditar que a nota fiscal
relativa à aquisição de mamadeiras fosse a nf-e nº 000.052, entretanto, após nova análise, observou-se que, de fato, a aquisição das mamadeiras corresponde ao valor de R$
8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), fato identificado na NF-e nº 006883 apresentada, nos produtos correspondentes aos códigos 804 e 924 (descritos como MAM PP 240
ml e MAM COLORS PP 150 ml, respectivamente). Neste ensejo, este pregoeiro vem por meio deste ato, e de ofício, reverter a desclassificação da empresa para o referido item,
ato este que é devidamente resguardado e respaldado juridicamente pelas súmulas 473 e 346 do STF, que permite ao agente público, de ofício, rever seus atos quando
identificado equívocos cometidos.

12/04/2022 - 15:25:33 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0005 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:25:46 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0006 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:26:18 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03
unidades.

conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:26:27 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0012 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente.
COTA PRINCIPAL 75%

conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:26:38 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0013a - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente.
COTA PRINCIPAL 75%

conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:26:57 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0021 - Saboneteira, plástica, tamanho padrão.
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conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:27:11 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0026 - Fradas descartáveis tamanho P, pacotes com 10 unidades

conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:27:28 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0025 - Conjunto com pente e escovas

conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:27:47 Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

08.974.702/0001-88 Item 0028 - Fralda de pano 100% algodão 70cmx70cm, pacotes com 05 unidades

conforme decisão anexada no sistema.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

30/03/2022 - 14:37 04/04/2022 - 18:00 07/04/2022 - 18:00

0003 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA PRINCIPAL
75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.579.983/0001-89 -
LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

30/03/2022 - 14:31:05 Contra nossa desclassificação. Uma vez q apresentamos em nossa composição
uma única alícota de imposto, pois a empresa é optante pelo simples nacional. E
em nossa porcentagem de despesas, estão inclusas tanto despesas
administrativas quanto operacionais. Portando ficou evidente a viabilidade de
nossa proposta.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

11.579.983/0001-89 -
LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

04/04/2022 - 14:46:46 Contra nossa desclassificação. Uma vez q
apresentamos em nossa composição uma única alícota
de imposto, pois a empresa é optante pelo simples
nacional. E em nossa porcentagem de despesas, estão
inclusas tanto despesas administrativas quanto
operacionais. RECURSO ADMINISTRATICO P.E
010.2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:12:56 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0004 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA PRINCIPAL
75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.579.983/0001-89 -
LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

30/03/2022 - 14:31:19 Contra nossa desclassificação. Uma vez q apresentamos em nossa composição
uma única alícota de imposto, pois a empresa é optante pelo simples nacional. E
em nossa porcentagem de despesas, estão inclusas tanto despesas
administrativas quanto operacionais. Portando ficou evidente a viabilidade de
nossa proposta.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

11.579.983/0001-89 -
LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

04/04/2022 - 14:46:59 Contra nossa desclassificação. Uma vez q
apresentamos em nossa composição uma única alícota
de imposto, pois a empresa é optante pelo simples
nacional. E em nossa porcentagem de despesas, estão
inclusas tanto despesas administrativas quanto
operacionais. RECURSO ADMINISTRATICO P.E
010.2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS.pdf.

Indeferido
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Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:13:14 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0004 - Mantinha , composição algodão, poliéster, tam. 75x80cm COTA PRINCIPAL
75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.579.983/0001-89 -
LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

30/03/2022 - 14:31:19 Contra nossa desclassificação. Uma vez q apresentamos em nossa composição
uma única alícota de imposto, pois a empresa é optante pelo simples nacional. E
em nossa porcentagem de despesas, estão inclusas tanto despesas
administrativas quanto operacionais. Portando ficou evidente a viabilidade de
nossa proposta.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

11.579.983/0001-89 -
LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES

04/04/2022 - 14:46:59 Contra nossa desclassificação. Uma vez q
apresentamos em nossa composição uma única alícota
de imposto, pois a empresa é optante pelo simples
nacional. E em nossa porcentagem de despesas, estão
inclusas tanto despesas administrativas quanto
operacionais. RECURSO ADMINISTRATICO P.E
010.2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:13:14 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0005 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:19:20 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:16:10 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:10:02 Razões constantes na decisão anexa. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0006 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:19:28 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:16:20 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:10:38 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0006 - Conjunto pagão em malha, 100% algodão, COTA PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:19:28 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:16:20 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:10:38 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0011 - Cueiros , composição algodão, tam: 60cm 80cm, pacotes com 03 unidades.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:19:48 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:16:29 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:11:01 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0012 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente. COTA
PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:19:54 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:16:40 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:11:17 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0013 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente. COTA
PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:19:59 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:16:48 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:11:27 razões anexa na decisão. .

0013 - Kit mamadeira 80ml a 150 ml e 240 ml, em plástico, transparente. COTA
PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:19:59 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:16:48 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:11:27 razões anexa na decisão. .

0016 - Banheira capacidade 22 litros ou superior COTA PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:25:10 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois a NF apresentada para
comprovação de custo, foi referente a uma banheira de 20 litros, onde está claro
no edital 22 litros ou superior. Registro ainda, que o valor negociado, é superior ao
custo de uma banheira da marca cajovil que atenda ao solicitado em edital.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:17:00 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

33.261.051/0001-26 -
VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

05/04/2022 - 20:23 ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO PREGÃO
ELETRÔNICO 010/2022 DA PREFEITURA DE
BALSAS -MA.
VIEMOS POR MEIO DESTE ANEXO APRESENTAR
NOSSAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO
INTERPOSTO PELA EMPRESA COMERCIAL
DEBECHE TERXTIL EITELI - ME, NOS ITENS 16 E 17
CONTRARRAZAO ITENS 16 E 17.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:13:31 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0017 - Banheira capacidade 22 litros ou superior COTA PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:25:22 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois a NF apresentada para
comprovação de custo, foi referente a uma banheira de 20 litros, onde está claro
no edital 22 litros ou superior. Registro ainda, que o valor negociado, é superior ao
custo de uma banheira da marca cajovil que atenda ao solicitado em edital.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:17:16 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

33.261.051/0001-26 -
VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

05/04/2022 - 20:26 ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO PREGÃO
ELETRÔNICO 010/2022 DA PREFEITURA DE
BALSAS -MA.
VIEMOS POR MEIO DESTE ANEXO APRESENTAR
NOSSAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO
INTERPOSTO PELA EMPRESA COMERCIAL
DEBECHE TERXTIL EITELI - ME, NOS ITENS 16 E 17.
CONTRARRAZAO VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO ITENS 16 E 17.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:13:49 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0017 - Banheira capacidade 22 litros ou superior COTA PRINCIPAL 75%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:25:22 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois a NF apresentada para
comprovação de custo, foi referente a uma banheira de 20 litros, onde está claro
no edital 22 litros ou superior. Registro ainda, que o valor negociado, é superior ao
custo de uma banheira da marca cajovil que atenda ao solicitado em edital.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:17:16 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Indeferido
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Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

33.261.051/0001-26 -
VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO

05/04/2022 - 20:26 ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO PREGÃO
ELETRÔNICO 010/2022 DA PREFEITURA DE
BALSAS -MA.
VIEMOS POR MEIO DESTE ANEXO APRESENTAR
NOSSAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO
INTERPOSTO PELA EMPRESA COMERCIAL
DEBECHE TERXTIL EITELI - ME, NOS ITENS 16 E 17.
CONTRARRAZAO VERONICA PEREIRA LIMA
COMERCIO ITENS 16 E 17.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:13:49 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0021 - Saboneteira, plástica, tamanho padrão.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:20:12 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:17:33 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:11:45 razões anexa na decisão. .

0025 - Conjunto com pente e escovas

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:20:19 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:17:44 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:12:06 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0026 - Fradas descartáveis tamanho P, pacotes com 10 unidades

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:20:28 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:18:16 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:12:23 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

0028 - Fralda de pano 100% algodão 70cmx70cm, pacotes com 05 unidades

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

30/03/2022 - 14:20:33 Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa
desclassificação, uma vez que apresentamos os custos, impostos e outras
despesas relativos ao item em questão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.974.702/0001-88 -
Comercial Debeche Textil
EIRELI ME

04/04/2022 - 17:18:26 RECURSO EM ANEXO. RECURSO BALSAS -
COMERCIAL DEBECHE.zip.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

12/04/2022 - 15:12:38 razões anexa na decisão. DECISÃO RECURSO PE nº 10.2022 - ENXOVAIS.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

15/03/2022 - 09:00:41 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

15/03/2022 - 09:10:52 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 91,30 cancelada pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:10:52 Sistema Motivo: O valor ofertado encontra-se totalmente desconexo daqueles praticados em mercado, demonstrando-
se inexequível, visto que ultrapassa o limite estabelecido no art. 48 `PAR` 1º da Lei 8.666/93.

15/03/2022 - 09:11:06 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 91,30 cancelada pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:11:06 Sistema Motivo: O valor ofertado encontra-se totalmente desconexo daqueles praticados em mercado, demonstrando-
se inexequível, visto que ultrapassa o limite estabelecido no art. 48 `PAR` 1º da Lei 8.666/93.

15/03/2022 - 09:13:18 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 1,60 cancelada pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:13:18 Sistema Motivo: O valor ofertado encontra-se totalmente desconexo daqueles praticados em mercado, demonstrando-
se inexequível, visto que ultrapassa o limite estabelecido no art. 48 `PAR` 1º da Lei 8.666/93.

15/03/2022 - 09:13:53 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 92,91 cancelada pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:13:53 Sistema Motivo: O valor ofertado encontra-se totalmente desconexo daqueles praticados em mercado, demonstrando-
se inexequível, visto que ultrapassa o limite estabelecido no art. 48 `PAR` 1º da Lei 8.666/93.

15/03/2022 - 09:14:37 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

15/03/2022 - 09:14:37 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.

15/03/2022 - 09:14:37 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

15/03/2022 - 09:14:37 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

15/03/2022 - 09:14:37 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.

15/03/2022 - 09:15:33 Pregoeiro Caros Licitantes, bom dia, nos poderes a mim investido pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA, através da
Portaria nº 001/2022 de 03/01/2022, na condição de Pregoeiro Municipal, declaro aberta a sessão licitatória
do presente certame.

15/03/2022 - 09:15:57 Pregoeiro Deste momento em diante, será dado início à fase de lances. De antemão, peço que tenham cautela e
responsabilidade para com os lances ofertados, de maneira a evitar lances com valores inexequíveis.

15/03/2022 - 09:16:10 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
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15/03/2022 - 09:16:10 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/03/2022 - 09:16:11 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:12 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:12 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/03/2022 - 09:16:13 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:14 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:14 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/03/2022 - 09:16:15 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:15 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:17 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:17 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:18 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:31 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:32 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:32 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/03/2022 - 09:16:33 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:34 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:16:34 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/03/2022 - 09:16:35 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:26:20 Pregoeiro Caros licitantes, peço que tenham cautela ao ofertarem seus lances, de forma que não ofertem valores
demasiadamente baixos e desconexos aos valores de mercado. Ressalto que, os valores ofertados estarão
sujeitos à comprovação de exequibilidade através de composição de custos.

15/03/2022 - 09:28:01 Sistema O item 0007 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:31:57 Sistema O item 0011 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:33:06 Sistema O item 0012 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:33:09 Sistema O item 0008 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:33:12 Sistema O item 0013 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:34:04 Sistema O item 0010 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:34:46 Sistema O item 0005 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:34:52 Sistema O item 0006 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:36:19 Sistema O item 0001 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:37:11 Sistema O item 0015 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:37:20 Sistema O item 0014 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:38:53 Sistema O item 0002 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:39:26 Sistema O item 0003 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:40:23 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 16,99 para o item 0009 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

15/03/2022 - 09:41:30 Sistema O item 0004 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:43:51 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:43:51 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/03/2022 - 09:43:52 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:43:53 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:43:53 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/03/2022 - 09:43:54 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:43:55 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:44:08 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:44:09 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:44:09 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:44:10 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:44:12 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:44:13 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:44:14 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:44:15 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2022 - 09:46:13 Sistema O item 0009 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:54:18 Sistema O item 0018 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:54:18 Sistema O item 0019 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:54:43 Sistema O item 0022 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:55:17 Sistema O item 0027 foi encerrado.
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15/03/2022 - 09:55:20 Sistema O item 0028 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:57:50 Sistema O item 0025 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:59:42 Sistema O item 0016 foi encerrado.

15/03/2022 - 09:59:51 Sistema O item 0017 foi encerrado.

15/03/2022 - 10:00:03 Sistema O item 0021 foi encerrado.

15/03/2022 - 10:01:37 Sistema O item 0023 foi encerrado.

15/03/2022 - 10:03:10 Sistema O item 0024 foi encerrado.

15/03/2022 - 10:03:44 Sistema O item 0020 foi encerrado.

15/03/2022 - 10:10:10 Sistema O item 0026 foi encerrado.

15/03/2022 - 10:19:16 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 0001 foi equalizada.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0001 teve como arrematante CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP - EPP/SS
com lance de R$ 19,70.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0002 teve como arrematante CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP - EPP/SS
com lance de R$ 19,70.

15/03/2022 - 10:19:16 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.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0003 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 10,20.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0004 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 10,20.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0005 teve como arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME com lance de R$ 8,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0006 teve como arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME com lance de R$ 8,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0007 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 8,50.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0008 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 8,50.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0009 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 3,40.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0010 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 2,35.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0011 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 11,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0012 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 17,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0013 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 17,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0014 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 31,50.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0015 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 31,50.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0016 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 19,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0017 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 19,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0018 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 11,50.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0019 teve como arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME com lance de R$ 11,50.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0020 teve como arrematante SANTOS COELHO COMERCIO LTDA - ME com lance de R$ 2,85.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0021 teve como arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME com lance de R$ 1,86.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0022 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 2,90.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0023 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 14,70.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0024 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 6,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0025 teve como arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME com lance de R$ 7,00.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0026 teve como arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME com lance de R$ 7,20.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0027 teve como arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP/SS com lance de
R$ 4,80.

15/03/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0028 teve como arrematante VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP/SS com
lance de R$ 15,00.

15/03/2022 - 10:26:06 Pregoeiro Caros licitantes, estamos realizando análise quanto aos preços ofertados, peço gentilmente que
permaneçam logados, em instantes retornaremos para darmos continuidade ao certame.

15/03/2022 - 10:37:22 Pregoeiro Caros licitantes, conforme informado anteriormente, aqueles lances que houverem ofertado valores
demasiadamente abaixo do preços de referência deverão comprovar sua exequibilidade. Ressalto que, para
os lances ofertados superiores a 30 (trinta por cento) de desconto em relação aos preços de referência,
serão solicitadas diligência para comprovação/demonstração de exequibilidade de preços.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.
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15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 16/03/2022.

15/03/2022 - 10:44:07 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

15/03/2022 - 10:52:28 Pregoeiro Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos, nos itens mencionados, através de planilha
de composição de custos (demostrando valores de INSUMOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, entre outros),
juntamente com cópias de NOTAS FISCAIS que demonstrem a execução do objeto com valores compatíveis
com os lances ofertados, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

15/03/2022 - 10:53:52 Pregoeiro Caros licitantes, neste ensejo, em decorrência do prazo de 24 horas aberto para diligência relacionada à
comprovação de exequibilidade das empresas citadas, declaro suspensa a presente sessão, com data de
reabertura para o dia 16/03/2022, quarta-feira (amanhã) as 15:00 da tarde. Ocasião a qual analisaremos as
diligências solicitadas e, posteriormente, daremos prosseguimento ao certame. Boa dia a todos.

15/03/2022 - 12:16:31 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:32:03 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:54:19 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:54:36 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:54:48 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:55:01 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:55:16 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:55:38 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:55:49 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 16:56:00 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 21:35:02 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 21:35:09 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 21:35:19 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 21:35:27 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

15/03/2022 - 21:35:34 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 01:39:25 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:21:24 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:21:43 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:21:52 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:22:10 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:22:20 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:22:31 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:22:48 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:23:04 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:23:14 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:23:25 Sistema A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
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16/03/2022 - 09:55:17 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 09:55:26 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

16/03/2022 - 15:00:51 Pregoeiro Caros licitantes, boa tarde, conforme informado anteriormente, daremos agora continuidade ao certame,
declaro, portanto, reaberta a sessão pública.

16/03/2022 - 15:59:46 Sistema O fornecedor CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP foi desclassificado para o item 0001
pelo pregoeiro.

16/03/2022 - 15:59:46 Sistema Motivo: A empresa apresentou planilha de composições de custos que apresentam divergências e
imprecisões em suas informações, inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após incidência dos encargos. Outra
incoerência diz respeito ao fato de a empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), neste ensejo, considerando
que, a empresa forneceu lance no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total de
empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum, fato que resultaria em ônus a própria
empresa, pois qual seria o intuito de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma, resta
demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos preços por ela ofertados.

16/03/2022 - 15:59:46 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO com lance de R$ 20,00.

16/03/2022 - 16:00:09 Sistema O fornecedor CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP foi desclassificado para o item 0002
na cota reservada pelo pregoeiro.

16/03/2022 - 16:00:09 Sistema Motivo: A empresa apresentou planilha de composições de custos que apresentam divergências e
imprecisões em suas informações, inicialmente por que deixou de informar sua margem de lucro, ou seja, a
demonstração de que haveria lucro no fornecimento do objeto após incidência dos encargos. Outra
incoerência diz respeito ao fato de a empresa haver informado que o montante total de suas despesas para
execução do objeto resultam em R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), neste ensejo, considerando
que, a empresa forneceu lance no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), o lucro total de
empresa seria então de R$ 0,00, ou seja, não haveria lucro algum, fato que resultaria em ônus a própria
empresa, pois qual seria o intuito de fornecer um produto se não houver lucro sobre este? Desta forma, resta
demonstrado que a empresa não comprovou a exequibilidade dos preços por ela ofertados.

16/03/2022 - 16:00:09 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO com
lance de R$ 19,80.

16/03/2022 - 16:00:09 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 0002 foi equalizada.

16/03/2022 - 17:58:03 Pregoeiro A licitante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS, atendeu e cumpriu às solicitações exigidas no que
diz respeito à demonstração/comprovação de exequibilidade dos preços, restando comprovada a
exequibilidade dos preços relativos aos itens 07, 08, 09, 10, 22, 23, 24 e 27.

16/03/2022 - 18:04:34 Pregoeiro Caros licitantes, irei finalizar análise da documentação da empresa ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS, e após, irei encerrar a sessão em virtude do horário.

16/03/2022 - 18:05:31 Pregoeiro Irei abrir a sessão amanhã, dia 17 de março, às 10:00 (dez) horas da manhã, para darmos continuidade ao
certame, ou seja, análise da documentação das demais empresas.

16/03/2022 - 18:26:07 Sistema O fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS foi desclassificado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

16/03/2022 - 18:26:07 Sistema Motivo: A empresa apresentou planilha de composição de custos para o referido item, no entanto, a mesma
encontra-se com divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na referida planilha, a
empresa informa que o custo para aquisição do referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$
6,00 (seis reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444) observa-se que a empresa
não fez aquisição do produto "Mantinha , composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual está sendo licitado no referido item
desta licitação. Ainda na referida planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA E BORDADA e sim em algodão" ou
seja, mais uma vez demonstrado que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na nota
fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de... (CONTINUA)

16/03/2022 - 18:26:07 Sistema (CONT. 1) aquisição diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de comprovar a
exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o referido item. Portanto, a empresa será desclassificada
para o item em questão.

16/03/2022 - 18:26:07 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO com lance de R$ 10,70.

16/03/2022 - 18:26:30 Sistema O fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS foi desclassificado para o item 0004 na cota
reservada pelo pregoeiro.

16/03/2022 - 18:26:30 Sistema Motivo: A empresa apresentou planilha de composição de custos para o referido item, no entanto, a mesma
encontra-se com divergências e/ou imprecisões em suas informações, uma vez que, na referida planilha, a
empresa informa que o custo para aquisição do referido produto junto ao seu fornecedor corresponde à R$
6,00 (seis reais), no entanto, em observância à nota fiscal de compra (nº 3444) observa-se que a empresa
não fez aquisição do produto "Mantinha , composição algodão, poliéster" mas sim do produto "MANTA DE
FUSTAO FORRADA E BORDADA" ou seja, produto diverso do qual está sendo licitado no referido item
desta licitação. Ainda na referida planilha de composição a empresa alega que "Itens 3 e 4 terão seus
valores reduzidos, pois não se trata de MANTA DE FUSTAO FORRADA E BORDADA e sim em algodão" ou
seja, mais uma vez demonstrado que o produto para qual ofertou lance é diverso daquele adquirido na nota
fiscal. Alude por fim que, a empresa informa valor de... (CONTINUA)

16/03/2022 - 18:26:30 Sistema (CONT. 1) aquisição diverso daquele constante na nota fiscal, restando portanto, incapaz de comprovar a
exequibilidade de preço do seu lance ofertado para o referido item. Portanto, a empresa será desclassificada
para o item em questão.

16/03/2022 - 18:26:30 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO com
lance de R$ 10,35.

16/03/2022 - 18:26:30 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 0004 foi equalizada.

16/03/2022 - 18:27:55 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro suspensa a presente sessão licitatória,
com data de reabertura para amanhã, dia 17 de março, às 10:00 horas da manhã, ocasião a qual daremos
continuidade às análises documentais das diligências.

17/03/2022 - 10:00:21 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame.

17/03/2022 - 12:39:12 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
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17/03/2022 - 12:39:12 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

17/03/2022 - 12:39:12 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:39:12 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
8,40.

17/03/2022 - 12:39:47 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0006 na cota reservada
pelo pregoeiro.

17/03/2022 - 12:39:47 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

17/03/2022 - 12:39:47 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:39:47 Sistema O item 0006 na cota reservada tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
com lance de R$ 8,40.

17/03/2022 - 12:43:33 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.

17/03/2022 - 12:43:33 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

17/03/2022 - 12:43:33 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:43:33 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
2,00.

17/03/2022 - 12:44:04 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

17/03/2022 - 12:44:04 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

17/03/2022 - 12:44:04 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:44:04 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
7,40.

17/03/2022 - 12:44:52 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

17/03/2022 - 12:44:52 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

17/03/2022 - 12:44:52 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

17/03/2022 - 12:44:52 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
7,30.

17/03/2022 - 14:29:22 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

17/03/2022 - 14:29:22 Sistema Motivo: Em sua composição de custos, a empresa apresenta divergências de informações no que diz
respeito aos encargos e notas fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor de
compra do respectivo produto corresponde à R$ 7,00 (sete reais), no entanto, na nota fiscal de compra (nf-e
nº 062.650) o valor de compra do produto corresponde à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), ou seja,
possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de compra constante na nf-e. Cabe destacar
ainda que, a empresa ofertou lance no valor de R$ 11,00 (onze reais) no certame, no entanto, comprou o
produto à R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), neste ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e
danos à empresa na execução do objeto. Portanto, a empresa não comprova a exequibilidade dos preços
ofertados, restando, portanto, desclassificada.

17/03/2022 - 14:29:22 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
11,50.

17/03/2022 - 14:35:40 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
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17/03/2022 - 14:35:40 Sistema Motivo: Em sua composição de custos, a empresa apresenta divergências de informações no que diz
respeito aos encargos e notas fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor de
compra do respectivo produto corresponde à R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), no entanto, na
nota fiscal de compra (nf-e nº 000.052) o valor de compra do produto corresponde à R$ 17,50 (dezessete
reais e cinquenta centavos), ou seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou lance no valor de R$ 17,00
(dezessete reais) no certame, no entanto, comprou o produto à R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta
centavos), neste ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na execução do objeto.
Portanto, a empresa não comprova a exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada.

17/03/2022 - 14:35:40 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 17,90.

17/03/2022 - 14:39:27 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificado para o item 0013 na cota
reservada pelo pregoeiro.

17/03/2022 - 14:39:27 Sistema Motivo: Em sua composição de custos, a empresa apresenta divergências de informações no que diz
respeito aos encargos e notas fiscais apresentadas. No respectivo item, a empresa informa que o valor de
compra do respectivo produto corresponde à R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), no entanto, na
nota fiscal de compra (nf-e nº 000.052) o valor de compra do produto corresponde à R$ 17,50 (dezessete
reais e cinquenta centavos), ou seja, possui divergência ente o valor de compra informado e o valor de
compra constante na nf-e. Cabe destacar ainda que, a empresa ofertou lance no valor de R$ 17,00
(dezessete reais) no certame, no entanto, comprou o produto à R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta
centavos), neste ensejo, haveria, ao invés de lucro, um prejuízo e danos à empresa na execução do objeto.
Portanto, a empresa não comprova a exequibilidade dos preços ofertados, restando, portanto,
desclassificada.

17/03/2022 - 14:39:27 Sistema O item 0013 na cota reservada tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance
de R$ 17,90.

17/03/2022 - 14:56:12 Pregoeiro A licitante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO, atendeu e cumpriu às solicitações exigidas no que diz
respeito à demonstração/comprovação de exequibilidade dos preços, restando comprovada a exequibilidade
dos preços relativos aos itens 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

17/03/2022 - 16:09:52 Sistema O fornecedor VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA. foi desclassificado para o item 0028
pelo pregoeiro.

17/03/2022 - 16:09:52 Sistema Motivo: A empresa licitante apresentou planilha de composições contendo informações divergentes,
imprecisas e inexata, uma vez que, a empresa lista em sua planilha todos os custos inerentes ao
fornecimento do produto, no entanto, ao informar a margem de lucro (40%) a empresa incluiu a referida
porcentagem dentro dos encargos, somando os lucros aos custos, o que resulta em um "preço final das
despesas" incorreto, já que se equivoca ao utilizar o lucro como despesa. Nesta senda, o preço final dos
custos (R$ 11,90) encontra-se incorreto, pois dentro deste a empresa adicionou indevidamente a
porcentagem relacionada ao lucro, fato que, inevitavelmente, afeta os cálculos relativos a planilha e
consequentemente resulta num valor de lucro diverso e errôneo. Por fim, utilizando a nota fiscal e as
porcentagens informadas pela empresa, este pregoeiro simulou os valores de despesa e lucro, obtendo lucro
final diverso daquele informado pela empresa, bem como, observando... (CONTINUA)

17/03/2022 - 16:09:52 Sistema (CONT. 1) que os cálculos foram efetuados de maneira incorreta pela empresa. Nesta senda, resta portanto,
incapaz de comprovar a exequibilidade dos preços ofertados, bem como, desclassificada para o referido item
a empresa licitante.

17/03/2022 - 16:09:52 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 17,15.

17/03/2022 - 16:14:40 Pregoeiro A licitante SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, atendeu e cumpriu às solicitações exigidas no que diz
respeito à demonstração/comprovação de exequibilidade dos preços, restando comprovada a exequibilidade
dos preços relativos ao item 20.

17/03/2022 - 16:29:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:29:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:29:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:29:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:29:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:29:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:29:50 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

17/03/2022 - 16:31:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:31:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:31:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:31:12 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

17/03/2022 - 16:33:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:33:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:33:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:33:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 18/03/2022.

17/03/2022 - 16:33:42 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

17/03/2022 - 16:35:55 Pregoeiro Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos, nos itens mencionados, através de planilha
de composição de custos (demostrando valores de INSUMOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, entre outros),
juntamente com cópias de NOTAS FISCAIS que demonstrem a execução do objeto com valores compatíveis
com os lances ofertados, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

17/03/2022 - 16:50:37 Pregoeiro Caros licitantes, neste ensejo, em decorrência do prazo de 24 horas aberto para diligência relacionada à
comprovação de exequibilidade das empresas citadas, declaro suspensa a presente sessão, com data de
reabertura para o dia 21/03/2022, segunda-feira às 08:30 da manhã. Ocasião a qual analisaremos as
diligências solicitadas e, posteriormente, daremos prosseguimento ao certame. Boa tarde a todos.

18/03/2022 - 15:04:02 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 15:04:12 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 15:04:32 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
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18/03/2022 - 15:04:51 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 15:05:01 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 15:05:11 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 16:15:08 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 16:15:23 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 16:15:38 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

21/03/2022 - 08:28:13 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame.

21/03/2022 - 08:38:56 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 08:38:56 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 08:38:56 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
20,80.

21/03/2022 - 08:39:48 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificado para o item 0002 na cota
reservada pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 08:39:48 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 08:39:48 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
com lance de R$ 20,80.

21/03/2022 - 08:40:07 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 08:40:07 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 08:40:07 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante JOAO E MARIA ATELIE LTDA. com lance de R$ 12,90.

21/03/2022 - 08:40:32 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi desclassificado para o item 0004 na cota
reservada pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 08:40:32 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 08:40:32 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante JOAO E MARIA ATELIE LTDA. com lance de R$
12,90.

21/03/2022 - 09:02:00 Pregoeiro A licitante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS, atendeu e cumpriu às solicitações exigidas no que
diz respeito à demonstração/comprovação de exequibilidade dos preços, restando comprovada a
exequibilidade dos preços relativos aos itens 05, 06, 21, 25 e 26.

21/03/2022 - 09:14:09 Sistema O fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS foi desclassificado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

21/03/2022 - 09:14:09 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada para o referido item,
descumprindo assim ao exigido no tópico 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU,
não sendo capaz de demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

21/03/2022 - 09:14:09 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante loja viana ltda epp com lance de R$ 13,50.

21/03/2022 - 10:19:00 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 10:19:00 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

21/03/2022 - 10:19:00 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

21/03/2022 - 10:19:00 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
19,40.

21/03/2022 - 10:19:09 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0013 na cota reservada
pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 10:19:09 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

21/03/2022 - 10:19:09 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

21/03/2022 - 10:19:09 Sistema O item 0013 na cota reservada tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
com lance de R$ 19,40.

21/03/2022 - 10:21:11 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
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21/03/2022 - 10:21:11 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

21/03/2022 - 10:21:11 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

21/03/2022 - 10:21:11 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante SANTOS COELHO COMERCIO LTDA com lance de R$ 20,85.

21/03/2022 - 10:32:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/03/2022.

21/03/2022 - 10:32:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/03/2022.

21/03/2022 - 10:32:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/03/2022.

21/03/2022 - 10:32:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/03/2022.

21/03/2022 - 10:32:04 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

21/03/2022 - 10:32:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/03/2022.

21/03/2022 - 10:32:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/03/2022.

21/03/2022 - 10:32:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/03/2022.

21/03/2022 - 10:32:50 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

21/03/2022 - 10:33:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 22/03/2022.

21/03/2022 - 10:33:15 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

21/03/2022 - 10:33:26 Pregoeiro Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos, nos itens mencionados, através de planilha
de composição de custos (demostrando valores de INSUMOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, entre outros),
juntamente com cópias de NOTAS FISCAIS que demonstrem a execução do objeto com valores compatíveis
com os lances ofertados, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

21/03/2022 - 10:34:30 Pregoeiro Caros licitantes, neste ensejo, em decorrência do prazo de 24 horas aberto para diligência relacionada à
comprovação de exequibilidade das empresas citadas, declaro suspensa a presente sessão, com data de
reabertura para o dia 23/03/2022, quarta-feira às 08:30 da manhã. Ocasião a qual analisaremos as
diligências solicitadas e, posteriormente, daremos prosseguimento ao certame. Bom dia a todos.

21/03/2022 - 13:20:58 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

21/03/2022 - 13:21:05 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

21/03/2022 - 13:22:09 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

21/03/2022 - 13:22:21 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

22/03/2022 - 09:31:55 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

22/03/2022 - 09:32:43 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

22/03/2022 - 10:54:48 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

23/03/2022 - 08:32:02 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame.

23/03/2022 - 08:51:43 Pregoeiro A licitante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS, atendeu e cumpriu às solicitações exigidas no que
diz respeito à demonstração/comprovação de exequibilidade dos preços, restando comprovada a
exequibilidade dos preços relativos aos itens 01, 02, 12 e 13.

23/03/2022 - 09:00:02 Pregoeiro A licitante SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, atendeu e cumpriu às solicitações exigidas no que diz
respeito à demonstração/comprovação de exequibilidade dos preços, restando comprovada a exequibilidade
do preço relativo ao item 28.

23/03/2022 - 09:13:16 Sistema O fornecedor JOAO E MARIA ATELIE LTDA. foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

23/03/2022 - 09:13:16 Sistema Motivo: Na composição de custos apresentada a empresa não demonstra a exatidão das informações
apresentadas, uma vez que, não organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado, a
empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do possível fornecimento, bem como, informa
valores de custos com a aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas fiscais que
demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu o produto ou sua matéria prima com base nos
valores informados, ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete, tendo em vista que
encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos
produtos os encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados,
estando, portanto, desclassificada para o referido item.

23/03/2022 - 09:13:16 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante LUENYS BRAZ COSTA MENEZES com lance de R$ 16,90.

23/03/2022 - 09:13:38 Sistema O fornecedor JOAO E MARIA ATELIE LTDA. foi desclassificado para o item 0004 na cota reservada pelo
pregoeiro.

23/03/2022 - 09:13:38 Sistema Motivo: Na composição de custos apresentada a empresa não demonstra a exatidão das informações
apresentadas, uma vez que, não organiza de forma coesa os valores informados, pois como observado, a
empresa não demonstra nem informa os lucros resultantes do possível fornecimento, bem como, informa
valores de custos com a aquisição do material, no entanto, não apresenta quaisquer notas fiscais que
demonstrem ou comprovem que a empresa de fato adquiriu o produto ou sua matéria prima com base nos
valores informados, ressalta, por fim, que a empresa não informa as despesas com frete, tendo em vista que
encontra-se localizada no estado de São Paulo, ou seja, inevitavelmente incidiria sobre o fornecimento dos
produtos os encargos referentes à transporte, frete e deslocamento. Desta forma, resta demonstrada a
incapacidade da empresa em comprovar a exequibilidade de preços referente aos seus lances ofertados,
estando, portanto, desclassificada para o referido item.

23/03/2022 - 09:13:38 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante LUENYS BRAZ COSTA MENEZES com lance
de R$ 16,90.

23/03/2022 - 09:15:28 Sistema O fornecedor loja viana ltda epp foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
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23/03/2022 - 09:15:28 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

23/03/2022 - 09:15:28 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA. com lance
de R$ 15,00.

23/03/2022 - 09:36:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:37 do dia 24/03/2022.

23/03/2022 - 09:36:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:37 do dia 24/03/2022.

23/03/2022 - 09:36:51 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

23/03/2022 - 09:38:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 09:38 do dia 24/03/2022.

23/03/2022 - 09:38:06 Sistema Motivo: Caro licitante arrematante, intimo-o para enviar, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição do preço final ofertado pelo mesmo.

23/03/2022 - 09:38:15 Pregoeiro Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos, nos itens mencionados, através de planilha
de composição de custos (demostrando valores de INSUMOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, entre outros),
juntamente com cópias de NOTAS FISCAIS que demonstrem a execução do objeto com valores compatíveis
com os lances ofertados, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

23/03/2022 - 09:39:03 Pregoeiro Caros licitantes, neste ensejo, em decorrência do prazo de 24 horas aberto para diligência relacionada à
comprovação de exequibilidade das empresas citadas, declaro suspensa a presente sessão, com data de
reabertura para o dia 24/03/2022, quinta-feira às 10:00 horas da manhã. Ocasião a qual analisaremos as
diligências solicitadas e, posteriormente, daremos prosseguimento ao certame. Bom dia a todos.

23/03/2022 - 19:25:22 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

23/03/2022 - 19:25:54 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

24/03/2022 - 10:00:23 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame.

24/03/2022 - 10:28:55 Sistema O fornecedor LUENYS BRAZ COSTA MENEZES foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

24/03/2022 - 10:28:55 Sistema Motivo: Na sua composição de custos apresentada, a empresa informa os custos e encargos incidentes
sobre o fornecimento do objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara alguma das
despesas que, são essenciais para aferição e verificação da exequibilidade de preços, entre estas, a
empresa deixou de informar os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto, tendo
em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade, incidiria sobre o objeto, inevitavelmente,
despesas com frete e transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais impostos
incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita este pregoeiro verificar a veracidade dos
encargos informados, além de não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem de
cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta
demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a... (CONTINUA)

24/03/2022 - 10:28:55 Sistema (CONT. 1) exequibilidade dos preços por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item.

24/03/2022 - 10:28:55 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante loja viana ltda epp com lance de R$ 18,00.

24/03/2022 - 10:29:04 Sistema O fornecedor LUENYS BRAZ COSTA MENEZES foi desclassificado para o item 0004 na cota reservada pelo
pregoeiro.

24/03/2022 - 10:29:04 Sistema Motivo: Na sua composição de custos apresentada, a empresa informa os custos e encargos incidentes
sobre o fornecimento do objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma clara alguma das
despesas que, são essenciais para aferição e verificação da exequibilidade de preços, entre estas, a
empresa deixou de informar os encargos referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto, tendo
em vista que, a empresa tem sede em outra municipalidade, incidiria sobre o objeto, inevitavelmente,
despesas com frete e transporte. Ainda quanto aos impostos, a empresa não especifica quais impostos
incidirão sobre o fornecimento, de maneira que impossibilita este pregoeiro verificar a veracidade dos
encargos informados, além de não especificar os impostos, também não individualiza a porcentagem de
cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas relacionadas à mão-de-obra. Desta forma, resta
demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a... (CONTINUA)

24/03/2022 - 10:29:04 Sistema (CONT. 1) exequibilidade dos preços por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para o referido
item.

24/03/2022 - 10:29:04 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante loja viana ltda epp com lance de R$ 18,00.

24/03/2022 - 10:30:25 Sistema O fornecedor VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA. foi desclassificado para o item 0011
pelo pregoeiro.

24/03/2022 - 10:30:25 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

24/03/2022 - 10:30:25 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 16,60.

24/03/2022 - 10:41:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:41 do dia 25/03/2022.

24/03/2022 - 10:41:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:41 do dia 25/03/2022.

24/03/2022 - 10:41:07 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

24/03/2022 - 10:42:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:42 do dia 25/03/2022.

24/03/2022 - 10:42:12 Sistema Motivo: Caro licitante arrematante, intimo-o para enviar, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição do preço final ofertado pelo mesmo.

24/03/2022 - 10:42:58 Pregoeiro Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos, nos itens mencionados, através de planilha
de composição de custos (demostrando valores de INSUMOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, entre outros),
juntamente com cópias de NOTAS FISCAIS que demonstrem a execução do objeto com valores compatíveis
com os lances ofertados, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

24/03/2022 - 10:43:42 Pregoeiro Caros licitantes, neste ensejo, em decorrência do prazo de 24 horas aberto para diligência relacionada à
comprovação de exequibilidade das empresas citadas, declaro suspensa a presente sessão, com data de
reabertura para o dia 25/03/2022, sexta-feira às 10:45 horas da manhã. Ocasião a qual analisaremos as
diligências solicitadas e, posteriormente, daremos prosseguimento ao certame. Bom dia a todos.

25/03/2022 - 08:32:21 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
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25/03/2022 - 10:45:32 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame.

25/03/2022 - 11:01:21 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

25/03/2022 - 11:01:21 Sistema Motivo: Na planilha de composição de custos apresentada pela empresa licitante, observa-se que há
inconformidades nas informações e cálculos apresentados, uma vez que, não fica claro qual a margem de
lucro da empresa com o fornecimento do produto após incidência dos encargos sobre este. No que diz
respeito aos lucros, a empresa menciona "lucro desejado" no entanto, não demonstra a comprovação e
evidência de que tal lucro seria viável, verídico e executável. Cumpre informar que, este pregoeiro, sempre
prezando pela competitividade, pela proposta de menor preço e pela presunção de idoneidade do licitante,
colocou-se a efetuar os cálculos da composição de custos com base nas porcentagens dos encargos e das
notas fiscais informadas pela empresa, ocasião em que verificou que a margem de lucro resultante é
notadamente diferente do "lucro desejado" pela empresa, o que resta demonstrada a incapacidade para
demonstração/comprovação da exequibilidade dos preços... (CONTINUA)

25/03/2022 - 11:01:21 Sistema (CONT. 1) ofertados nos lances, restando, portanto, desclassificada a empresa para o referido item.

25/03/2022 - 11:01:21 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante SILVENINA UNIFORMES LTDA com lance de R$ 21,89.

25/03/2022 - 11:01:57 Sistema O fornecedor loja viana ltda epp foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

25/03/2022 - 11:01:57 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

25/03/2022 - 11:01:57 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante SANTOS COELHO COMERCIO LTDA com lance de R$ 24,90.

25/03/2022 - 11:02:06 Sistema O fornecedor loja viana ltda epp foi desclassificado para o item 0004 na cota reservada pelo pregoeiro.

25/03/2022 - 11:02:06 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

25/03/2022 - 11:02:06 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI com lance de R$ 23,99.

25/03/2022 - 11:05:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 26/03/2022.

25/03/2022 - 11:05:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 26/03/2022.

25/03/2022 - 11:05:56 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

25/03/2022 - 11:06:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 26/03/2022.

25/03/2022 - 11:06:52 Sistema Motivo: Caro licitante arrematante, intimo-o para enviar, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição do preço final ofertado pelo mesmo.

25/03/2022 - 11:07:01 Pregoeiro Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos, nos itens mencionados, através de planilha
de composição de custos (demostrando valores de INSUMOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, entre outros),
juntamente com cópias de NOTAS FISCAIS que demonstrem a execução do objeto com valores compatíveis
com os lances ofertados, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

25/03/2022 - 11:07:52 Pregoeiro Caros licitantes, neste ensejo, em decorrência do prazo de 24 horas aberto para diligência relacionada à
comprovação de exequibilidade das empresas citadas, declaro suspensa a presente sessão, com data de
reabertura para o dia 28/03/2022, segunda-feira às 08:30 horas da manhã. Ocasião a qual analisaremos as
diligências solicitadas e, posteriormente, daremos prosseguimento ao certame. Bom dia a todos.

25/03/2022 - 13:37:34 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

28/03/2022 - 08:36:11 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame.

28/03/2022 - 08:36:35 Sistema O fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

28/03/2022 - 08:36:35 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

28/03/2022 - 08:36:35 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com lance
de R$ 25,90.

28/03/2022 - 08:36:35 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.

28/03/2022 - 08:36:51 Sistema O fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0004 na
cota reservada pelo pregoeiro.

28/03/2022 - 08:36:51 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

28/03/2022 - 08:36:51 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante SANTOS COELHO COMERCIO LTDA com
lance de R$ 24,90.

28/03/2022 - 08:38:10 Pregoeiro A licitante SILVENINA UNIFORMES LTDA, atendeu e cumpriu às solicitações exigidas no que diz respeito à
demonstração/comprovação de exequibilidade dos preços, restando comprovada a exequibilidade dos
preços relativos ao item 11.

28/03/2022 - 08:41:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 08:42 do dia 29/03/2022.

28/03/2022 - 08:41:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 08:42 do dia 29/03/2022.

28/03/2022 - 08:41:18 Sistema Motivo: Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos.

28/03/2022 - 08:41:31 Pregoeiro Caros licitantes arrematantes, intimo-os para enviarem, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição dos preços finais ofertados pelos mesmos, nos itens mencionados, através de planilha
de composição de custos (demostrando valores de INSUMOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, entre outros),
juntamente com cópias de NOTAS FISCAIS que demonstrem a execução do objeto com valores compatíveis
com os lances ofertados, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

28/03/2022 - 08:42:07 Pregoeiro Caros licitantes, neste ensejo, em decorrência do prazo de 24 horas aberto para diligência relacionada à
comprovação de exequibilidade das empresas citadas, declaro suspensa a presente sessão, com data de
reabertura para o dia 29/03/2022, terça-feira às 08:45 horas da manhã. Ocasião a qual analisaremos as
diligências solicitadas e, posteriormente, daremos prosseguimento ao certame. Bom dia a todos.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/04/2022 às 08:45:14.
Código verificador: 252CAE

Página 106 de 113

28/03/2022 - 17:15:24 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

29/03/2022 - 08:46:03 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame.

29/03/2022 - 09:12:52 Pregoeiro A licitante PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, atendeu e cumpriu às solicitações exigidas
no que diz respeito à demonstração/comprovação de exequibilidade dos preços, restando comprovada a
exequibilidade dos preços relativos ao item 03.

29/03/2022 - 09:18:55 Sistema O fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0004 na cota reservada
pelo pregoeiro.

29/03/2022 - 09:18:55 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

29/03/2022 - 09:18:55 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA. com lance de R$ 26,00.

29/03/2022 - 09:22:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:22 do dia 30/03/2022.

29/03/2022 - 09:22:07 Sistema Motivo: Caro licitante arrematante, intimo-o para enviar, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a composição do preço final ofertado pelo mesmo.

29/03/2022 - 09:23:08 Pregoeiro Caro licitante arrematante, intimo-o para enviar, através do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
composição dos preços finais ofertados pelo mesmo, no item mencionado, através de planilha de
composição de custos (demostrando valores de INSUMOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, entre outros),
juntamente com cópias de NOTAS FISCAIS que demonstrem a execução do objeto com valores compatíveis
com o lance ofertado, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

29/03/2022 - 09:23:46 Pregoeiro Caros licitantes, neste ensejo, em decorrência do prazo de 24 horas aberto para diligência relacionada à
comprovação de exequibilidade das empresas citadas, declaro suspensa a presente sessão, com data de
reabertura para o dia 30/03/2022, quarta-feira às 09:30 horas da manhã. Ocasião a qual analisaremos as
diligências solicitadas e, posteriormente, daremos prosseguimento ao certame. Bom dia a todos.

30/03/2022 - 09:56:58 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame. De antemão, informo que estamos com pequenos probelmos de conexão,
o que poderá afetar nosso acesso em determinados momentos, grato.

30/03/2022 - 09:59:35 Sistema O fornecedor VIANA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA. foi desclassificado para o item 0004
na cota reservada pelo pregoeiro.

30/03/2022 - 09:59:35 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar à comprovação de exequibilidade solicitada, descumprindo assim ao
exigido no item 8.3.2 do edital, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 do TCU, não sendo capaz de
demonstrar/comprovar a exequibilidade dos preços ofertados.

30/03/2022 - 09:59:35 Sistema O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp com lance de
R$ 32,99.

30/03/2022 - 10:04:22 Pregoeiro Caros licitantes, em observância ao relatório de descontos, referente aos lances ofertados, este pregoeiro
identificou que a empresa M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp, arrematante item 04, ofertou lance cujo o
desconto final em relação ao valor de referência é inferior a 30 (trinta por cento), sendo esta a margem de
desconto considerada por este pregoeiro para a exigência de comprovação de exequibilidade. Neste ensejo,
tendo em vista que o desconto ofertado pela empresa em relação ao valor de referência foi de 9,99 por
cento, este pregoeiro não irá solicitar comprovação de custos para a referida empresa.

30/03/2022 - 10:06:02 Pregoeiro Caro(s) Licitante(s), após encerrado o prazo de negociação anteriormente estabelecido, iremos agora dar
início à análise da documentação habilitatória, onde será julgada a documentação de habilitação das
licitantes que ofertaram menor preço.

30/03/2022 - 12:18:13 Pregoeiro Caros licitantes, ainda estamos em análise à documentação, por favor, permaneçam logados.

30/03/2022 - 14:00:41 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0012.

30/03/2022 - 14:00:41 Sistema Motivo: Na data do dia 17 de março de 2022, a empresa VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi
desclassificada do referido item por divergências na documentação de composição de custos apresentada,
sob a alegação de que a " empresa informa que o valor de compra do respectivo produto corresponde à R$
8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), no entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 000.052) o valor de
compra do produto corresponde à R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos)". Ocorre que, em análise
à documentação apresentada, houve dificuldade na identificação do item "mamadeira" nas notas fiscais
apresentadas, o que levou este pregoeiro a acreditar que a nota fiscal relativa à aquisição de mamadeiras
fosse a nf-e nº 000.052, entretanto, após nova análise, observou-se que, de fato, a aquisição das
mamadeiras corresponde ao valor de R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), fato identificado na NF-
e nº 006883 apresentada, nos produtos... (CONTINUA)

30/03/2022 - 14:00:41 Sistema (CONT. 1) correspondentes aos códigos 804 e 924 (descritos como MAM PP 240 ml e MAM COLORS PP
150 ml, respectivamente). Neste ensejo, este pregoeiro vem por meio deste ato, e de ofício, reverter a
desclassificação da empresa para o referido item, ato este que é devidamente resguardado e respaldado
juridicamente pelas súmulas 473 e 346 do STF, que permite ao agente público, de ofício, rever seus atos
quando identificado equívocos cometidos.

30/03/2022 - 14:00:41 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO com lance de R$ 17,00.

30/03/2022 - 14:01:21 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0013a.

30/03/2022 - 14:01:21 Sistema Motivo: Na data do dia 17 de março de 2022, a empresa VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO foi
desclassificada do referido item por divergências na documentação de composição de custos apresentada,
sob a alegação de que a " empresa informa que o valor de compra do respectivo produto corresponde à R$
8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), no entanto, na nota fiscal de compra (nf-e nº 000.052) o valor de
compra do produto corresponde à R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos)". Ocorre que, em análise
à documentação apresentada, houve dificuldade na identificação do item "mamadeira" nas notas fiscais
apresentadas, o que levou este pregoeiro a acreditar que a nota fiscal relativa à aquisição de mamadeiras
fosse a nf-e nº 000.052, entretanto, após nova análise, observou-se que, de fato, a aquisição das
mamadeiras corresponde ao valor de R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), fato identificado na NF-
e nº 006883 apresentada, nos produtos... (CONTINUA)

30/03/2022 - 14:01:21 Sistema (CONT. 1) correspondentes aos códigos 804 e 924 (descritos como MAM PP 240 ml e MAM COLORS PP
150 ml, respectivamente). Neste ensejo, este pregoeiro vem por meio deste ato, e de ofício, reverter a
desclassificação da empresa para o referido item, ato este que é devidamente resguardado e respaldado
juridicamente pelas súmulas 473 e 346 do STF, que permite ao agente público, de ofício, rever seus atos
quando identificado equívocos cometidos.

30/03/2022 - 14:01:21 Sistema O item 0013a tem como novo arrematante VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO com lance de R$ 17,00.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.
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30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:16 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA
SANTOS.

30/03/2022 - 14:05:31 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp.

30/03/2022 - 14:05:47 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI.

30/03/2022 - 14:06:07 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA.

30/03/2022 - 14:06:07 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA.

30/03/2022 - 14:06:19 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SILVENINA UNIFORMES LTDA.

30/03/2022 - 14:06:31 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO.

30/03/2022 - 14:06:31 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO.

30/03/2022 - 14:06:31 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO.

30/03/2022 - 14:06:31 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO.

30/03/2022 - 14:06:31 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO.

30/03/2022 - 14:06:31 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO.

30/03/2022 - 14:06:31 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO.

30/03/2022 - 14:06:31 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0013 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0015 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0017 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.
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30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0019 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:06:59 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2022 às 14:37.

30/03/2022 - 14:19:20 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

30/03/2022 - 14:19:28 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

30/03/2022 - 14:19:48 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

30/03/2022 - 14:19:54 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0012.

30/03/2022 - 14:19:59 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.

30/03/2022 - 14:20:12 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0021.

30/03/2022 - 14:20:19 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0025.

30/03/2022 - 14:20:28 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0026.

30/03/2022 - 14:20:33 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0028.

30/03/2022 - 14:25:10 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0016.

30/03/2022 - 14:25:22 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0017.

30/03/2022 - 14:31:05 Sistema O fornecedor LUENYS BRAZ COSTA MENEZES - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

30/03/2022 - 14:31:19 Sistema O fornecedor LUENYS BRAZ COSTA MENEZES - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.

30/03/2022 - 14:53:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

30/03/2022 - 14:53:01 Sistema Intenção: Contra nossa desclassificação. Uma vez q apresentamos em nossa composição uma única alícota
de imposto, pois a empresa é optante pelo simples nacional. E em nossa porcentagem de despesas, estão
inclusas tanto despesas administrativas quanto operacionais. Portando ficou evidente a viabilidade de nossa
proposta.

30/03/2022 - 14:53:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

30/03/2022 - 14:53:15 Sistema Intenção: Contra nossa desclassificação. Uma vez q apresentamos em nossa composição uma única alícota
de imposto, pois a empresa é optante pelo simples nacional. E em nossa porcentagem de despesas, estão
inclusas tanto despesas administrativas quanto operacionais. Portando ficou evidente a viabilidade de nossa
proposta.

30/03/2022 - 14:53:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

30/03/2022 - 14:53:20 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.

30/03/2022 - 14:53:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

30/03/2022 - 14:53:28 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.

30/03/2022 - 14:53:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

30/03/2022 - 14:53:38 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.

30/03/2022 - 14:53:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

30/03/2022 - 14:53:46 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.

30/03/2022 - 14:53:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

30/03/2022 - 14:53:54 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.

30/03/2022 - 14:54:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0016.

30/03/2022 - 14:54:02 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois a NF apresentada para comprovação de custo, foi
referente a uma banheira de 20 litros, onde está claro no edital 22 litros ou superior. Registro ainda, que o
valor negociado, é superior ao custo de uma banheira da marca cajovil que atenda ao solicitado em edital.

30/03/2022 - 14:54:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

30/03/2022 - 14:54:13 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois a NF apresentada para comprovação de custo, foi
referente a uma banheira de 20 litros, onde está claro no edital 22 litros ou superior. Registro ainda, que o
valor negociado, é superior ao custo de uma banheira da marca cajovil que atenda ao solicitado em edital.

30/03/2022 - 14:54:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.

30/03/2022 - 14:54:29 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.

30/03/2022 - 14:54:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

30/03/2022 - 14:54:34 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.

30/03/2022 - 14:54:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0026.

30/03/2022 - 14:54:38 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.
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30/03/2022 - 14:54:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0028.

30/03/2022 - 14:54:41 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, pois discordamos de nossa desclassificação, uma vez
que apresentamos os custos, impostos e outras despesas relativos ao item em questão.

30/03/2022 - 14:57:22 Sistema O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:57:22 Sistema O prazo para recursos no item 0004 na cota reservada foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00,
com limite de contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:57:22 Sistema O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:57:22 Sistema O prazo para recursos no item 0006 na cota reservada foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00,
com limite de contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:13 Sistema O prazo para recursos no item 0011 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:13 Sistema O prazo para recursos no item 0012 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:13 Sistema O prazo para recursos no item 0013 na cota reservada foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00,
com limite de contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:13 Sistema O prazo para recursos no item 0016 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:13 Sistema O prazo para recursos no item 0017 na cota reservada foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00,
com limite de contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:42 Sistema O prazo para recursos no item 0021 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:42 Sistema O prazo para recursos no item 0025 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:42 Sistema O prazo para recursos no item 0026 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

30/03/2022 - 14:58:42 Sistema O prazo para recursos no item 0028 foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 07/04/2022 às 18:00.

04/04/2022 - 14:46:46 Sistema O fornecedor LUENYS BRAZ COSTA MENEZES - ME enviou recurso para o item 0003.

04/04/2022 - 14:46:59 Sistema O fornecedor LUENYS BRAZ COSTA MENEZES - ME enviou recurso para o item 0004.

04/04/2022 - 17:16:10 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0005.

04/04/2022 - 17:16:20 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0006.

04/04/2022 - 17:16:29 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0011.

04/04/2022 - 17:16:40 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0012.

04/04/2022 - 17:16:48 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0013.

04/04/2022 - 17:17:00 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0016.

04/04/2022 - 17:17:16 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0017.

04/04/2022 - 17:17:33 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0021.

04/04/2022 - 17:17:44 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0025.

04/04/2022 - 17:18:16 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0026.

04/04/2022 - 17:18:26 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME - ME enviou recurso para o item 0028.

05/04/2022 - 20:23:56 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME enviou contrarrazão para o item 0016.

05/04/2022 - 20:26:03 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO - ME enviou contrarrazão para o item 0017.

08/04/2022 - 08:32:04 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, tendo em vista o encerramento do prazo para recursos e contrarrazões no dia de
ontem, enviaremos as peças recursais para a autoridade competente, para que esta analise e decida acerca
das alegações interpostas. Neste ensejo, declaro suspensa a sessão, com data de reabertura ao dia
11/04/2022 (segunda-feira) às 10:30 horas da manhã, ocasião a qual será anexada a decisão da autoridade.
Bom dia a todos.

11/04/2022 - 10:36:00 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, iriamos abrir neste momento a presente sessão
para darmos a decisão acerca dos recursos interpostos, entretanto, fomos comunicados pela Autoridade
Competente que as referidas razões ainda encontram-se em análise por parte do setor técnico especializado
em virtude do teor técnico das informações arguidas. Neste en

11/04/2022 - 10:37:28 Pregoeiro Neste ensejo, declaro suspensa a presente sessão, com data de reabertura para amanhã, 12/04/22, às 11:30
horas da manhã, ocasião a qual será anexada a respectiva decisão acerca das razões recursais. Bom dia a
todos.

12/04/2022 - 11:30:01 Pregoeiro Caros licitantes, bom dia, conforme informado anteriormente, declaro reaberta a sessão licitatória para
darmos continuidade ao certame.

12/04/2022 - 12:20:04 Sistema Os recursos do item 0003 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:09 Sistema Os recursos do item 0004 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:13 Sistema Os recursos do item 0005 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:17 Sistema Os recursos do item 0006 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:26 Sistema Os recursos do item 0011 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:29 Sistema Os recursos do item 0012 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:33 Sistema Os recursos do item 0013 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:36 Sistema Os recursos do item 0016 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:39 Sistema Os recursos do item 0017 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:47 Sistema Os recursos do item 0021 foram encaminhados para julgamento.
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12/04/2022 - 12:20:50 Sistema Os recursos do item 0025 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:54 Sistema Os recursos do item 0026 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:20:58 Sistema Os recursos do item 0028 foram encaminhados para julgamento.

12/04/2022 - 12:28:41 Pregoeiro Caros licitantes, ainda na data de hoje a decisão será proferida pela autoridade competente, a mesma
encontra-se com problemas de conexão, mas já estamos em processo de resolução. A decisão já encontra-
se finalizada e será enviada assim que cessarem os problemas de conexão com a rede. Solicito que
aguardem.

12/04/2022 - 14:20:05 Pregoeiro Caros licitantes, a decisão será proferida por volta das 15:00 (quinze horas) da tarde de hoje, por favor,
permaneçam logados.

12/04/2022 - 15:19:12 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

12/04/2022 - 15:25:33 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0005.

12/04/2022 - 15:25:33 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:25:33 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 8,00.

12/04/2022 - 15:25:46 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0006a.

12/04/2022 - 15:25:46 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:25:46 Sistema O item 0006a tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 8,00.

12/04/2022 - 15:26:18 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0011.

12/04/2022 - 15:26:18 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:26:18 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 16,60.

12/04/2022 - 15:26:27 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0012.

12/04/2022 - 15:26:27 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:26:38 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0013a.

12/04/2022 - 15:26:38 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:26:57 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0021.

12/04/2022 - 15:26:57 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:26:57 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 1,86.

12/04/2022 - 15:27:11 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0026.

12/04/2022 - 15:27:11 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:27:11 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 7,20.

12/04/2022 - 15:27:28 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0025.

12/04/2022 - 15:27:28 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:27:28 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 7,00.

12/04/2022 - 15:27:47 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi reabilitado pela autoridade competente para o item
0028.

12/04/2022 - 15:27:47 Sistema Motivo: conforme decisão anexada no sistema.

12/04/2022 - 15:27:47 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante Comercial Debeche Textil EIRELI ME com lance de R$ 17,15.

12/04/2022 - 15:56:03 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi rejeitado para o item 0005 pela autoridade
competente.

12/04/2022 - 15:56:03 Sistema Motivo: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-
se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do edital, especificamente quanto ao seu balanço
patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido
Balanço SPEED (ECD) apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e
prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as assinaturas
prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim,
cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto (ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo
licitatório anterior desta administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de
assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:56:03 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
8,40.

12/04/2022 - 15:56:13 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi rejeitado para o item 0006 na cota reservada pela
autoridade competente.

12/04/2022 - 15:56:13 Sistema Motivo: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-
se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do edital, especificamente quanto ao seu balanço
patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido
Balanço SPEED (ECD) apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e
prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as assinaturas
prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim,
cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto (ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo
licitatório anterior desta administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de
assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:56:13 Sistema O item 0006 na cota reservada tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
com lance de R$ 8,40.
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12/04/2022 - 15:56:26 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi rejeitado para o item 0011 pela autoridade
competente.

12/04/2022 - 15:56:26 Sistema Motivo: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-
se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do edital, especificamente quanto ao seu balanço
patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido
Balanço SPEED (ECD) apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e
prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as assinaturas
prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim,
cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto (ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo
licitatório anterior desta administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de
assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:56:26 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante SILVENINA UNIFORMES LTDA com lance de R$ 21,89.

12/04/2022 - 15:57:35 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi rejeitado para o item 0021 pela autoridade
competente.

12/04/2022 - 15:57:35 Sistema Motivo: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-
se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do edital, especificamente quanto ao seu balanço
patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido
Balanço SPEED (ECD) apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e
prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as assinaturas
prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim,
cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto (ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo
licitatório anterior desta administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de
assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:57:35 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
2,00.

12/04/2022 - 15:57:46 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi rejeitado para o item 0025 pela autoridade
competente.

12/04/2022 - 15:57:46 Sistema Motivo: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-
se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do edital, especificamente quanto ao seu balanço
patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido
Balanço SPEED (ECD) apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e
prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as assinaturas
prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim,
cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto (ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo
licitatório anterior desta administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de
assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:57:46 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
7,40.

12/04/2022 - 15:57:54 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi rejeitado para o item 0026 pela autoridade
competente.

12/04/2022 - 15:57:54 Sistema Motivo: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-
se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do edital, especificamente quanto ao seu balanço
patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido
Balanço SPEED (ECD) apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e
prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as assinaturas
prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim,
cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto (ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo
licitatório anterior desta administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de
assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:57:54 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS com lance de R$
7,30.

12/04/2022 - 15:58:02 Sistema O fornecedor Comercial Debeche Textil EIRELI ME foi rejeitado para o item 0028 pela autoridade
competente.

12/04/2022 - 15:58:02 Sistema Motivo: Em análise à documentação habilitatória econômico-financeira apresentada pela empresa, observa-
se que a mesma descumpre o previsto no item 9.10.2. do edital, especificamente quanto ao seu balanço
patrimonial, ressalta que a mesma não cumpriu o requisito “na forma da lei”, uma vez que, no referido
Balanço SPEED (ECD) apresentado, não consta assinatura do sócio da empresa, exigência obrigatória e
prevista na legislação contábil vigente, ou seja, inobservando assim à exigência de ambas as assinaturas
prevista na Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82/2021, no Art. 1.184, `PAR`2º, do Código Civil. Por fim,
cumpre esclarecer, inclusive, que o presente assunto (ausência de assinatura do sócio) já foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MA (processo nº 1702/2022-TCE/MA), em processo
licitatório anterior desta administração, tendo o TCE/MA, na oportunidade, declarado ilegal a ausência de
assinatura do sócio da empresa no referido balanço speed.

12/04/2022 - 15:58:02 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante SANTOS COELHO COMERCIO LTDA com lance de R$ 20,85.

12/04/2022 - 16:02:16 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS. O
prazo de envio é até às 18:02 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:02:16 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO. O
prazo de envio é até às 18:02 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:02:16 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA. O prazo
de envio é até às 18:02 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:03:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:03:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:03:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:03:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:03:55 Sistema Motivo: Por gentileza, enviar proposta readequada dos itens ganhos.

12/04/2022 - 16:06:48 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:06:48 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp. O prazo de
envio é até às 18:06 do dia 12/04/2022.
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12/04/2022 - 16:06:48 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS. O
prazo de envio é até às 18:06 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:06:50 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:06:50 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp. O prazo de
envio é até às 18:06 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:06:50 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS. O
prazo de envio é até às 18:06 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:07:20 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor SILVENINA UNIFORMES LTDA. O prazo de
envio é até às 18:07 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:07:20 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO. O
prazo de envio é até às 18:07 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 16:25:35 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 16:26:02 Sistema O fornecedor VERONICA PEREIRA LIMA COMERCIO enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 16:40:31 Sistema O fornecedor PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 16:46:06 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

12/04/2022 - 16:46:16 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

12/04/2022 - 16:46:33 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

12/04/2022 - 16:48:26 Sistema O fornecedor SILVENINA UNIFORMES LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 16:48:38 Sistema O fornecedor SILVENINA UNIFORMES LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 16:49:01 Sistema O fornecedor ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 17:53:04 Sistema O fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 17:53:21 Sistema O fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 17:53:25 Sistema O fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 17:53:57 Sistema O fornecedor SANTOS COELHO COMERCIO LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/04/2022 - 17:54:22 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 11:54:12 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:12 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:12 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:12 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:25 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:25 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:42 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:42 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:42 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:42 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:42 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:55 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:55 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:55 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 11:54:55 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

13/04/2022 - 12:02:49 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:02:49 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:02:49 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:02:49 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:02:58 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:02:58 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:02:58 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:02:58 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:02:58 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:09 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:09 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:09 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:09 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0001 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0002 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0003 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0004 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0005 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0006 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.
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13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0007 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0008 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0009 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:03:53 Sistema O Item 0010 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0011 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0012 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0013 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0014 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0015 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0016 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0017 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0018 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0019 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:08 Sistema O Item 0020 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:16 Sistema O Item 0021 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:16 Sistema O Item 0022 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:16 Sistema O Item 0023 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:16 Sistema O Item 0024 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:16 Sistema O Item 0025 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:16 Sistema O Item 0026 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:16 Sistema O Item 0027 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

13/04/2022 - 12:04:16 Sistema O Item 0028 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.
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