ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Oriximiná
FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO
FUNDEB
Pregão Eletrônico - PE-008-SEMED/21

Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

10/09/2021 17:51

13/09/2021 09:00

20/09/2021 09:00

23/09/2021 08:55

23/09/2021 09:00

Itens Licitados
Código

Produto

0001

BANNER EM LONA PLOTADO MEDINDO 0,80 X
0,50 CM

V. Referência

Qtde

64,40

30

Qtde Mín. Unidade
- UN

Situação
Fracassado

0002

BLOCO DE ANOTAÇOES - BLOCO C/ 100 FLS

12,05

100

- BL

Homologado

0003

CAMISETAS GOLA V COM SUBLIMAÇAO
TOTAL - TAMANHOS P, M E G.

37,15

1.500

- UN

Homologado

0004

CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 10
- ESPECIFICAÇÃO : CARIMBO COM
BORRACHA CONVENCIONAL E COM
ALMOFADA NO INTERIOR. PERMITE
INCLUSÃO DE TEXTOS E LOGOTIPOS

47,80

50

- UN

Homologado

0005

CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 20
- CARIMBO COM BORRACHA CONVENCIONAL
E COM ALMOFADA NO INTERIOR. PERMITE
INCLUSÃO DE TEXTOS E LOGOTIPOS

52,76

70

- UN

Homologado

0006

CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 30
- CARIMBO COM BORRACHA CONVENCIONAL
E COM ALMOFADA NO INTERIOR. PERMITE
INCLUSÃO DE TEXTOS E LOGOTIPOS

58,82

50

- UN

Homologado

0007

CERTIFICADO - EDUCAÇAO INFANTIL - 21X30
CM

2,46

1.500

- UN

Fracassado

0008

CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - 21X30CM

2,46

5.000

- UN

Fracassado

0009

CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - EJA -21X30CM

2,46

1.000

- UN

Fracassado

0010

CERTIFICADO PARA PROJETOS (SELO
UNICEF E OUTROS) 21 X 30 CM

2,43

1.500

- UN

Fracassado

0011

CERTIFICADO EM MOLDURAS - MEDIDAS 42 X
29,7CM - MEDIDAS 42 X 29,7 CM, FOLHAS EM
COUCHE BRILHO 170G COM 4 X 0

2,03

100

- UN

Fracassado

0012

FAIXA PLOTADA - TAMANHO 6,0 X 1,80M

1.373,04

10

- UN

Homologado

0013

FOLDER - FOLHA NAS MEDIDAS 21X30CM EM
PAPEL COUCHE BRILHO 170G

0,96

3.000

- UN

Homologado

0014

PASTA DO ALUNO MEDIDAS 33 X 48 CM PASTA DO ALUNO MEDIDAS 33 X 48 CM CAPA
EM OFFSET 180G COM 4 X 0; FOLHAS EM
OFFSET 180G COM 0 X 0.

3,03

10.000

- UN

Fracassado

0015

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO: 5M X
50CM

802,75

50

- UN

Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

10/09/2021

EDITAL PE-SERVIÇOS GRÁFICOS - ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

23/09/2021 - 11:02

Negociação aberta para o processo PE008-SEMED/21

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,7,8,10,11,14 do processo PE-008SEMED/21.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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23/09/2021 - 11:02

Negociação aberta para o processo PE008-SEMED/21

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5,6,9,12,13,15 do processo PE008-SEMED/21.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 16:36

Documentos solicitados para o
processo PE-008-SEMED/21

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE-008-SEMED/21.

23/09/2021 - 17:26

Documentos solicitados para o
processo PE-008-SEMED/21

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE-008-SEMED/21.

23/09/2021 - 17:28

Documentos solicitados para o
processo PE-008-SEMED/21

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PE-008-SEMED/21.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código

Produto

Fornecedor

Modelo

0001

BANNER EM LONA
PLOTADO MEDINDO
0,80 X 0,50 CM

0002

BLOCO DE
ANOTAÇOES - BLOCO
C/ 100 FLS

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

G.ANDRADE

0003

CAMISETAS GOLA V
COM SUBLIMAÇAO
TOTAL - TAMANHOS P,
M E G.

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

0004

Marca/ Fabricante

Melhor
Lance

Quantidade

Valor Total

0,00

30

0,00

G.ANDRADE

1,50

100

150,00

G.ANDRADE

G.ANDRADE

13,70

1.500

20.550,00

GRAFICA E EDITORA
CARIMBO AUTO
TINTADO TIPO PRINTER ANDRADE LTDA
Nº 10 - Especificação :
carimbo com borracha
convencional e com
almofada no interior.
Permite inclusão de
textos e logotipos

G.ANDRADE

G.ANDRADE

26,00

50

1.300,00

0005

GRAFICA E EDITORA
CARIMBO AUTO
TINTADO TIPO PRINTER ANDRADE LTDA
Nº 20 - carimbo com
borracha convencional e
com almofada no interior.
Permite inclusão de
textos e logotipos

G.ANDRADE

G.ANDRADE

30,00

70

2.100,00

0006

GRAFICA E EDITORA
CARIMBO AUTO
TINTADO TIPO PRINTER ANDRADE LTDA
Nº 30 - carimbo com
borracha convencional e
com almofada no interior.
Permite inclusão de
textos e logotipos

G.ANDRADE

G.ANDRADE

29,00

50

1.450,00

0007

CERTIFICADO EDUCAÇAO INFANTIL 21X30 CM

0,00

1.500

0,00

0008

CERTIFICADOS DE
CONCLUSÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
- 21X30CM

0,00

5.000

0,00

0009

CERTIFICADOS DE
CONCLUSÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
- EJA -21X30CM

0,00

1.000

0,00

0010

CERTIFICADO PARA
PROJETOS (SELO
UNICEF E OUTROS) 21
X 30 CM

0,00

1.500

0,00

0011

CERTIFICADO EM
MOLDURAS - MEDIDAS
42 X 29,7CM - MEDIDAS
42 X 29,7 CM, FOLHAS
EM COUCHE BRILHO
170G COM 4 X 0

0,00

100

0,00

0012

FAIXA PLOTADA TAMANHO 6,0 X 1,80M

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

G.ANDRADE

G.ANDRADE

295,10

10

2.951,00

0013

FOLDER - FOLHA NAS
MEDIDAS 21X30CM EM
PAPEL COUCHE
BRILHO 170G

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

G.ANDRADE

G.ANDRADE

0,15

3.000

450,00

0014

PASTA DO ALUNO
MEDIDAS 33 X 48 CM Pasta do aluno medidas
33 x 48 cm capa em
offset 180g com 4 x 0;
folhas em offset 180g
com 0 x 0.

0,00

10.000

0,00
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0015

PLACA DE
IDENTIFICAÇÃO
MEDINDO: 5M X 50CM

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

G.ANDRADE

G.ANDRADE

160,00

50

8.000,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título

Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital

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

Declaração de Inexistência de Impeditivos

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

Declaração de Não-Emprego de Menores

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

Declaração de Veracidade

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - BANNER EM LONA PLOTADO MEDINDO 0,80 X 0,50 CM
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:49:57

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:09:38

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

30

62,00

1.860,00 Sim

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

30

64,00

1.920,00 Sim

ID

ID

30

180,00

5.400,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0002 - BLOCO DE ANOTAÇOES - BLOCO C/ 100 FLS
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:50:33

G.ANDRADE

G.ANDRADE

100

8,68

868,00 Sim

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Bloco

Multimidia Gráfica
Juruti

100

12,00

1.200,00 Sim

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:10:00

ID

ID

100

9,00

900,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

0003 - CAMISETAS GOLA V COM SUBLIMAÇAO TOTAL - TAMANHOS P, M E G.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

REIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS E
PROMOCIONAIS
EIRELI

12.533.412/000176

17/09/2021 13:33:48

RR CAMISETA

RR/REIS
INDÚSTRIA

1.500

45,00

67.500,00 Sim

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:51:04

G.ANDRADE

G.ANDRADE

1.500

35,20

52.800,00 Sim

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

1.500

37,00

55.500,00 Sim

0004 - CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 10 - Especificação : carimbo com borracha convencional e com almofada
no interior. Permite inclusão de textos e logotipos
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:52:02

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:10:19

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

50

43,00

2.150,00 Sim

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

50

47,00

2.350,00 Sim

ID

ID

50

105,00

5.250,00 Sim

0005 - CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 20 - carimbo com borracha convencional e com almofada no interior.
Permite inclusão de textos e logotipos
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006
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GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:52:51

G.ANDRADE

G.ANDRADE

70

49,20

3.444,00 Sim

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

70

52,00

3.640,00 Sim

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:10:35

ID

ID

70

135,00

9.450,00 Sim

0006 - CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 30 - carimbo com borracha convencional e com almofada no interior.
Permite inclusão de textos e logotipos
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:53:27

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:11:32

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

50

58,30

2.915,00 Sim

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

50

58,00

2.900,00 Sim

ID

ID

50

135,00

6.750,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0007 - CERTIFICADO - EDUCAÇAO INFANTIL - 21X30 CM
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:54:04

G.ANDRADE

G.ANDRADE

1.500

2,53

3.795,00 Sim

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

1.500

2,40

3.600,00 Sim

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:11:47

ID

ID

1.500

1,50

2.250,00 Sim

0008 - CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 21X30CM
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:54:43

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:12:28

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

5.000

2,53

12.650,00 Sim

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

5.000

2,40

12.000,00 Sim

ID

ID

5.000

1,50

7.500,00 Sim

0009 - CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA -21X30CM
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:55:22

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:12:49

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

1.000

2,53

2.530,00 Sim

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

1.000

2,40

2.400,00 Sim

ID

ID

1.000

1,50

1.500,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0010 - CERTIFICADO PARA PROJETOS (SELO UNICEF E OUTROS) 21 X 30 CM
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 16:24:03

G.ANDRADE

G.ANDRADE

1.500

2,53

3.795,00 Sim

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

1.500

2,40

3.600,00 Sim

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:13:04

ID

ID

1.500

1,50

2.250,00 Sim

0011 - CERTIFICADO EM MOLDURAS - MEDIDAS 42 X 29,7CM - MEDIDAS 42 X 29,7 CM, FOLHAS EM COUCHE BRILHO
170G COM 4 X 0
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:56:38

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Unidade

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

100

85,00

8.500,00 Sim

Multimidia Gráfica
Juruti

100

2,00

200,00 Sim

0012 - FAIXA PLOTADA - TAMANHO 6,0 X 1,80M
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Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:57:24

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Unidade

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

10

1.296,00

12.960,00 Sim

Multimidia Gráfica
Juruti

10

1.373,00

13.730,00 Sim

0013 - FOLDER - FOLHA NAS MEDIDAS 21X30CM EM PAPEL COUCHE BRILHO 170G
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:57:56

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:14:04

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

3.000

0,55

1.650,00 Sim

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

3.000

0,95

2.850,00 Sim

ID

ID

3.000

1,20

3.600,00 Sim

0014 - PASTA DO ALUNO MEDIDAS 33 X 48 CM - Pasta do aluno medidas 33 x 48 cm capa em offset 180g com 4 x 0; folhas
em offset 180g com 0 x 0.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:58:31

G.ANDRADE

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Info Direct Comercial

12.959.463/000164

23/09/2021 08:14:20

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

G.ANDRADE

10.000

3,53

35.300,00 Sim

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

10.000

3,00

30.000,00 Sim

ID

ID

10.000

2,40

24.000,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0015 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO: 5M X 50CM
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/000158

21/09/2021 15:59:15

G.ANDRADE

G.ANDRADE

50

650,00

32.500,00 Sim

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/000151

22/09/2021 16:33:30

Unidade

Multimidia Gráfica
Juruti

50

802,00

40.100,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Validade (conforme edital)

Info Direct Comercial

12.959.463/0001-64

60 dias

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI

12.533.412/0001-76

60 dias

MARIA O. S. E SILVA

22.823.245/0001-51

60 dias

GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA

01.378.054/0001-58

60 dias

Lances Enviados
0001 - BANNER EM LONA PLOTADO MEDINDO 0,80 X 0,50 CM
Data

Valor CNPJ

Situação

21/09/2021 - 15:49:57

62,00 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

22/09/2021 - 16:33:30

64,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 08:09:38

180,00 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:26:53

61,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:27:23

61,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:28:27

60,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:31:32

59,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:31:48

59,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:32:43

58,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:33:04

58,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:33:38

57,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:34:13

56,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:34:28

55,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36
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23/09/2021 - 09:34:57

55,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:35:31

50,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:35:54

49,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:36:27

40,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:37:34

39,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:37:45

38,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:39:12

37,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:39:44

36,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:40:03

35,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:40:22

35,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:41:14

34,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:41:55

34,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36
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23/09/2021 - 09:42:37

33,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:43:19

33,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:43:40

32,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:44:00

32,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:44:35

31,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:45:50

30,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:46:18

29,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:46:53

28,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:47:23

27,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:47:34

27,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:47:57

26,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:48:23

26,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36
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23/09/2021 - 09:48:47

25,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:49:34

25,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:50:02

24,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:50:12

24,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
16:59:36

23/09/2021 - 09:51:00

23,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

0002 - BLOCO DE ANOTAÇOES - BLOCO C/ 100 FLS
Data
21/09/2021 - 15:50:33
22/09/2021 - 16:33:30

23/09/2021 - 08:10:00

Valor CNPJ
8,68 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA
12,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

9,00 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Situação
Válido
Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:27:07

8,60 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:27:31

8,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 09:28:36

7,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:29:45

7,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:30:42

6,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:31:56

6,90 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:32:20

6,85 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:32:50

6,80 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:33:12

6,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:33:46

6,40 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:34:12

3,50 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20
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23/09/2021 - 09:34:34

3,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:34:37

3,25 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:35:03

3,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:35:38

2,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:36:04

1,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:36:34

1,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

0003 - CAMISETAS GOLA V COM SUBLIMAÇAO TOTAL - TAMANHOS P, M E G.
Data

Valor CNPJ

Situação

17/09/2021 - 13:33:48

45,00 (proposta) 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

21/09/2021 - 15:51:04

35,20 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

22/09/2021 - 16:33:30

37,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:26:03

35,14 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:26:47

35,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:26:50

34,91 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:27:21

34,85 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:27:26

34,77 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:27:39

34,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 09:27:42

33,94 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:27:55

30,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:27:57

29,93 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:28:58

29,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:29:02

29,41 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:30:55

29,35 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:31:03

29,29 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:31:16

29,20 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:31:21

29,10 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:31:54

29,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:32:01

28,93 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:32:05

28,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:32:09

28,41 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:32:31

28,35 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:32:35

28,25 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido
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23/09/2021 - 09:32:55

28,15 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:33:01

28,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:33:08

28,09 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:33:14

27,93 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:33:17

27,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:33:55

27,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:33:58

27,44 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:34:45

27,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:34:57

26,94 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:35:13

26,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:35:16

26,44 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:35:44

26,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:35:47

25,92 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:36:15

25,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:36:20

25,41 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:36:34

25,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 09:36:37

24,93 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:36:43

22,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:37:16

21,95 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:37:36

20,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:38:08

19,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:38:22

19,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:38:33

18,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:38:45

18,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:39:22

17,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:39:50

17,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:41:24

16,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:42:07

16,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:42:47

15,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:43:30

15,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:43:49

14,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 09:44:06

14,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:44:54

13,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:46:05

13,80 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:47:02

13,75 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:47:21

13,70 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

0004 - CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 10 - Especificação : carimbo com borracha convencional e com almofada
no interior. Permite inclusão de textos e logotipos
Data

Valor CNPJ

Situação

21/09/2021 - 15:52:02

43,00 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

22/09/2021 - 16:33:30

47,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 08:10:19

105,00 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:27:30

42,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:27:47

41,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:29:05

40,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 09:30:00

39,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:31:05

37,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:32:13

36,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:32:46

36,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:33:18

35,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:34:26

35,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:35:12

34,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:35:20

34,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:35:57

30,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:36:23

29,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:36:53

28,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 09:38:27

27,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:38:52

26,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

0005 - CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 20 - carimbo com borracha convencional e com almofada no interior.
Permite inclusão de textos e logotipos
Data

Valor CNPJ

Situação

21/09/2021 - 15:52:51

49,20 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

22/09/2021 - 16:33:30

52,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 08:10:35

135,00 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:27:56

49,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:32:18

48,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:33:35

48,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:34:02

47,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 09:34:35

45,50 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:35:33

44,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:36:06

40,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:36:51

39,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:37:07

35,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:38:40

34,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:39:03

33,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:40:14

32,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:40:30

30,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

0006 - CARIMBO AUTO TINTADO TIPO PRINTER Nº 30 - carimbo com borracha convencional e com almofada no interior.
Permite inclusão de textos e logotipos
Data

Valor CNPJ

Situação

21/09/2021 - 15:53:27

58,30 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

22/09/2021 - 16:33:30

58,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 08:11:32

135,00 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:26:18

57,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:28:05

57,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:32:24

56,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:33:49

56,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:34:09

55,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:34:52

50,00 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:35:40

49,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:36:14

40,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:36:58

39,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:37:15

35,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 09:38:50

34,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:39:15

33,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:41:00

32,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:41:25

31,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:41:43

30,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:42:21

29,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

0007 - CERTIFICADO - EDUCAÇAO INFANTIL - 21X30 CM
Data

Valor CNPJ

Situação

21/09/2021 - 15:54:04

2,53 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
17:22:03

22/09/2021 - 16:33:30

2,40 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 08:11:47

1,50 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:26:25

1,45 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
17:22:03

23/09/2021 - 09:30:30

1,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:32:32

1,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
17:22:03

A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
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23/09/2021 - 09:33:59

1,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:34:16

1,20 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
17:22:03

23/09/2021 - 09:35:04

0,60 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:36:20

0,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
17:22:03

23/09/2021 - 09:37:17

0,45 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:38:03

0,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
17:22:03

23/09/2021 - 09:39:32

0,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:40:00

0,25 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu para declinar do item. 23/09/2021
17:22:03

23/09/2021 - 09:40:48

0,20 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

0008 - CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 21X30CM
Data

Valor CNPJ

Situação

21/09/2021 - 15:54:43

2,53 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:04

22/09/2021 - 16:33:30

2,40 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 08:12:28

1,50 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:39:37

1,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:40:46

1,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:04

23/09/2021 - 09:42:06

1,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:42:58

0,95 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:04

23/09/2021 - 09:43:09

0,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:44:21

0,85 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:04

23/09/2021 - 09:45:14

0,80 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:46:14

0,75 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:04

23/09/2021 - 09:46:35

0,70 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:47:05

0,65 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:04
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23/09/2021 - 09:47:38

0,60 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:48:01

0,55 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:04

23/09/2021 - 09:49:10

0,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:49:46

0,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:04

23/09/2021 - 09:50:10

0,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

0009 - CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA -21X30CM
Data
21/09/2021 - 15:55:22

Valor CNPJ
2,53 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Situação
Cancelado - A licitante pediu desistência do item alegando que deu
preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 16:27:27

22/09/2021 - 16:33:30

2,40 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 08:12:49

1,50 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:39:43

1,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 09:41:35

1,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desistência do item alegando que deu
preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 16:27:27

23/09/2021 - 09:42:14

1,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:42:49

0,95 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desistência do item alegando que deu
preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 16:27:27

23/09/2021 - 09:43:17

0,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:44:22

0,85 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desistência do item alegando que deu
preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 16:27:27

23/09/2021 - 09:45:24

0,80 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:46:25

0,75 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desistência do item alegando que deu
preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 16:27:27

23/09/2021 - 09:46:44

0,70 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:47:10

0,65 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desistência do item alegando que deu
preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 16:27:27

23/09/2021 - 09:48:09

0,60 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 09:48:38

0,55 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desistência do item alegando que deu
preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 16:27:27

23/09/2021 - 09:49:21

0,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:49:58

0,03 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desistência do item alegando que deu
preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 16:27:27

23/09/2021 - 09:50:20

0,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

0010 - CERTIFICADO PARA PROJETOS (SELO UNICEF E OUTROS) 21 X 30 CM
Data

Valor CNPJ

Situação

21/09/2021 - 16:24:03

2,53 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:43:45

22/09/2021 - 16:33:30

2,40 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 08:13:04

1,50 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:41:42

1,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:43:45

23/09/2021 - 09:42:22

1,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:43:04

0,95 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:43:45
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23/09/2021 - 09:43:25

0,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:44:29

0,85 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:43:45

23/09/2021 - 09:45:35

0,80 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:46:38

0,75 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:43:45

23/09/2021 - 09:48:21

0,60 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:48:48

0,55 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:43:45

23/09/2021 - 09:49:34

0,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:50:02

0,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:43:45

23/09/2021 - 09:51:19

0,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

0011 - CERTIFICADO EM MOLDURAS - MEDIDAS 42 X 29,7CM - MEDIDAS 42 X 29,7 CM, FOLHAS EM COUCHE BRILHO
170G COM 4 X 0
Data
21/09/2021 - 15:56:38
22/09/2021 - 16:33:30

23/09/2021 - 09:45:33

Valor CNPJ
85,00 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA
2,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

1,95 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Situação
Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42
Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42
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23/09/2021 - 09:45:46

1,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:49:11

1,85 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 09:51:30

1,80 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:52:16

1,75 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 09:52:29

1,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:53:09

1,40 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 09:53:25

1,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:54:08

1,25 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 09:54:45

1,20 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:55:05

1,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 09:55:31

0,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:55:37

0,80 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42
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23/09/2021 - 09:56:09

0,75 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:56:28

0,70 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 09:57:02

0,60 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:57:54

0,55 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 09:58:50

0,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:59:32

0,45 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 09:59:49

0,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:00:59

0,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - O licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:23:42

23/09/2021 - 10:01:24

0,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

0012 - FAIXA PLOTADA - TAMANHO 6,0 X 1,80M
Data

Valor CNPJ

Situação

21/09/2021 - 15:57:24

1.296,00 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

22/09/2021 - 16:33:30

1.373,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 09:44:05

1.290,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:45:07

1.200,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:46:04

1.190,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:49:19

1.100,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:51:41

1.090,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:52:25

1.050,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:52:40

1.040,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:53:16

1.000,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:53:40

990,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:54:17

900,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:54:56

890,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:55:13

870,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 09:55:59

869,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:56:20

850,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:57:18

840,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:57:35

800,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:57:49

790,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:58:58

780,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:59:28

779,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:00:12

770,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:00:23

669,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:01:08

650,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:01:40

649,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:02:17

640,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 10:02:55

639,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:03:22

630,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:04:41

629,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:05:36

620,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:06:27

619,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:07:37

600,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:08:06

599,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:09:40

580,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:10:06

579,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:10:38

550,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:11:33

449,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:12:15

440,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 10:12:40

439,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:13:19

435,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:13:44

434,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:14:02

434,90 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:14:30

434,85 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:14:39

400,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:25:18

399,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:25:36

399,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:27:31

398,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:27:56

295,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:29:55

295,45 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:30:09

295,10 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

0013 - FOLDER - FOLHA NAS MEDIDAS 21X30CM EM PAPEL COUCHE BRILHO 170G
Data
21/09/2021 - 15:57:56

Valor CNPJ
0,55 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Situação
Válido
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22/09/2021 - 16:33:30

0,95 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 08:14:04

1,20 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:44:14

0,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:45:19

0,45 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:51:52

0,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:52:33

0,35 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:52:49

0,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:53:03

0,25 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:53:59

0,20 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:54:38

0,15 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

0014 - PASTA DO ALUNO MEDIDAS 33 X 48 CM - Pasta do aluno medidas 33 x 48 cm capa em offset 180g com 4 x 0; folhas
em offset 180g com 0 x 0.
Data
21/09/2021 - 15:58:31

Valor CNPJ
3,53 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Situação
Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35
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22/09/2021 - 16:33:30

3,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 08:14:20

2,40 (proposta) 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:44:22

2,30 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:45:22

2,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35

23/09/2021 - 09:52:01

1,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:52:54

1,90 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35

23/09/2021 - 09:53:14

1,85 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:53:24

1,75 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35

23/09/2021 - 09:54:19

1,70 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:54:46

1,65 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35
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23/09/2021 - 09:55:08

1,60 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:55:20

1,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35

23/09/2021 - 09:55:49

0,80 12.959.463/0001-64 - Info Direct
Comercial

Cancelado - Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o
Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também
não apresentou nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não
cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu comprovar qualificação
técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em
28/04/2021 em desacordo com o que estabelece o item 10.11
"Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo
de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a
documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".
23/09/2021 17:41:20

23/09/2021 - 09:56:02

0,75 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35

23/09/2021 - 09:56:24

0,70 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:57:06

0,65 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35

23/09/2021 - 09:57:29

0,60 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:58:17

0,55 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35

23/09/2021 - 09:58:56

0,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:00:44

0,45 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Cancelado - A licitante pediu desclassificação para o item. 23/09/2021
17:25:35

23/09/2021 - 10:00:58

0,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

0015 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO: 5M X 50CM
Data
21/09/2021 - 15:59:15

Valor CNPJ
650,00 (proposta) 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Situação
Válido
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22/09/2021 - 16:33:30

802,00 (proposta) 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:52:19

640,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:52:46

630,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:54:31

620,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:54:55

615,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:55:20

610,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:55:30

600,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:56:42

590,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:57:24

550,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:57:40

540,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 09:58:37

500,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 09:59:15

499,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12
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23/09/2021 - 10:00:30

450,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:00:45

449,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:01:32

440,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:03:30

439,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:04:16

430,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:05:22

429,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:05:53

420,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:07:25

419,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:07:47

400,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:09:00

399,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:09:46

380,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:10:17

379,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:10:43

370,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 10:11:47

369,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:12:21

360,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:12:50

359,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:13:25

355,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:13:53

344,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:14:11

344,90 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:14:40

344,85 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:14:58

325,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:25:12

324,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:25:44

324,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:27:25

323,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:28:09

322,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 10:30:03

322,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:30:26

321,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:31:41

321,45 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:32:30

320,95 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:32:41

320,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:33:08

320,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:33:44

320,40 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:33:56

320,30 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:34:17

320,25 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:34:39

320,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:35:04

319,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:35:21

318,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 10:36:17

317,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:36:28

310,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:37:01

310,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:37:27

305,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:37:53

304,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:38:21

295,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:39:07

294,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:39:37

292,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:40:03

290,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:40:22

289,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:40:50

285,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:41:07

284,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 10:41:55

282,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:42:06

275,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:42:26

270,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:42:40

265,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:43:14

260,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:43:36

255,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:43:51

255,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:44:08

245,90 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:44:28

245,80 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:44:41

245,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:45:46

244,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:46:06

240,50 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 10:46:28

240,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:46:55

235,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:47:32

234,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:47:55

230,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:48:15

229,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:48:55

225,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:49:25

224,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:49:37

220,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:49:51

219,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:50:12

215,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:50:36

210,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:50:51

195,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido
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23/09/2021 - 10:51:25

194,90 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:51:37

185,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:52:06

184,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:52:23

182,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:53:16

181,50 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:53:31

180,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:54:18

179,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:54:35

175,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:55:25

170,00 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:55:37

165,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

23/09/2021 - 10:57:00

164,95 22.823.245/0001-51 - MARIA O. S. E
SILVA

Cancelado - A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em desacordo com o que
estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade
expirada acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item
10.21 que rege: "Se a documentação de habilitação não estiver
completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto
na Lei Complementar 123/2006". 23/09/2021 16:01:12

23/09/2021 - 10:57:08

160,00 01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item

Data/Hora

Enviado por

Arquivo

0001

23/09/2021 - 16:46:03

01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

PREGÃO PE- 008 SEMED.pdf
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0002

23/09/2021 - 17:32:08

01.378.054/0001-58 - GRAFICA E
EDITORA ANDRADE LTDA

PREGÃO PE- 008 SEMED.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor

Data/Hora

Enviado por

Número

Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de Validade

Arquivo

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:12

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

2471356

SEGUP/PA

08/03/2002

-

RG

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:18

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

01.378.054/0001-58

Secretaria da
Receita Federal

06/09/2021

-

CNPJ

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:27

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

702021080745731-9

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

30/06/2021

27/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
ESTADUAIS

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:31

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

2391/2021

DIRETORIA DE
TRIBUTOS

19/07/2021

17/10/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:33

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

20257219/2021

PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

30/06/2021

26/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:36

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

46507

PODER
JUDICIARIO
FÓRUM

03/08/2021

-

CERTIDÃO NEGATIVA
DE FALÊNCIA OU
CONCORDATA

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:47

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

PA/2021/00006138

CONSELHO
REGIONAL DE
CONTABILIDADE
- PA

06/09/2021

05/12/2021

CERTIDÃO DE
REGULARIDADE
PROFISSIONAL DO
CONTADOR QUE
ASSINOU O
BALANÇO, em
conformidade com a
Resolução CFC nº
1.402/2012

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:55

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

UFF E
SECRETARIA DE
SAÚDE

03/05/2021

-

ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 10:59

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

DIRETORIA DE
TRIBUTOS

26/01/2021

31/12/2021

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA
SEDE DO LICITANTE

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 11:01

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

Receita Federal

30/06/2021

27/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO RELATIVO
A TRIBUTOS
FEDERAIS E DÉBITOS
ATIVOS DA UNIÃO

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 11:04

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

06/09/2021

03/10/2021

CERTIFICADO DE
REGULARIDADE
JUNTO AO FGTS

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 11:06

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

-

24/06/1996

-

CONTRATO SOCIAL
OU OUTRO

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 11:10

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

30/06/2021

-

PROVA DE
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE
CONTRIBUINTES
ESTADUAL

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 14:07

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

-

-

-

PROPOSTA DE
PREÇOS CONFORME
SOLICITADA NO
EDITAL

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 15:31

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

-

21/09/2021

-

CARTA DE
APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 15:34

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

-

21/09/2021

-

DECRARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

21/09/2021 15:38

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

-

21/09/2021

-

DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

GRAFICA E
EDITORA
ANDRADE LTDA

22/09/2021 11:48

ELUZIO BRAZ
CALDERARO
ANDRADE

-

JUCEPA

-

-

BALANÇO
PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Inabilitados
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Data

Fornecedor

CNPJ

Detalhe

23/09/2021 - 16:27:27

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/0001-58

Item 0009 - CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA -21X30CM

Desclassificação: A licitante pediu desistência do item alegando que deu preço equivocado como segue:
Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.
23/09/2021 - 16:59:36

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

01.378.054/0001-58

Item 0001 - BANNER EM LONA PLOTADO MEDINDO 0,80 X 0,50 CM

01.378.054/0001-58

Item 0007 - CERTIFICADO - EDUCAÇAO INFANTIL - 21X30 CM

01.378.054/0001-58

Item 0008 - CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 21X30CM

01.378.054/0001-58

Item 0011 - CERTIFICADO EM MOLDURAS - MEDIDAS 42 X 29,7CM - MEDIDAS
42 X 29,7 CM, FOLHAS EM COUCHE BRILHO 170G COM 4 X 0

01.378.054/0001-58

Item 0014 - PASTA DO ALUNO MEDIDAS 33 X 48 CM - Pasta do aluno medidas
33 x 48 cm capa em offset 180g com 4 x 0; folhas em offset 180g com 0 x 0.

01.378.054/0001-58

Item 0010 - CERTIFICADO PARA PROJETOS (SELO UNICEF E OUTROS) 21 X
30 CM

Desclassificação: O licitante pediu para declinar do item.
23/09/2021 - 17:22:03

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

Desclassificação: O licitante pediu para declinar do item.
23/09/2021 - 17:23:04

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

Desclassificação: O licitante pediu desclassificação para o item.
23/09/2021 - 17:23:42

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

Desclassificação: O licitante pediu desclassificação para o item.
23/09/2021 - 17:25:35

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

Desclassificação: A licitante pediu desclassificação para o item.
23/09/2021 - 17:43:45

GRAFICA E EDITORA
ANDRADE LTDA

Desclassificação: O licitante pediu desclassificação para o item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

23/09/2021 - 18:45

--

--

0001 - BANNER EM LONA PLOTADO MEDINDO 0,80 X 0,50 CM
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:16

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Julgamento

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
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22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:24

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:27

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:28

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
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22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:29

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:29

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:29

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
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22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:30

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:30

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:30

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
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22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:25:59

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Julgamento

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
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22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:26:12

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
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22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:26:25

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

0010 - CERTIFICADO PARA PROJETOS (SELO UNICEF E OUTROS) 21 X 30 CM
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:26:46

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Julgamento

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

0011 - CERTIFICADO EM MOLDURAS - MEDIDAS 42 X 29,7CM - MEDIDAS 42 X
29,7 CM, FOLHAS EM COUCHE BRILHO 170G COM 4 X 0
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

Julgamento
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22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:27:18

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

0014 - PASTA DO ALUNO MEDIDAS 33 X 48 CM - Pasta do aluno medidas 33 x 48
cm capa em offset 180g com 4 x 0; folhas em offset 180g com 0 x 0.
Intenções de Recurso
CNPJ

Data de Envio

Intenção

22.823.245/0001-51 - MARIA
O. S. E SILVA

23/09/2021 - 18:27:31

Indeferido
Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente
diferenciado das demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou
inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, tratando-se de
documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto,
a data referenciada (26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e
quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante
que apresentar cartão CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o
Poder Público promover diligências para complementar e esclarecer incertezas na
documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos termos do art. 43,
`PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o
TCU já se posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário, que assim
dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita
o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Diante do exposto, solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

Julgamento

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório que é basilar nas licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de acordo com o item 10.11
do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as
suas prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena
concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar dúvidas em relação aos
documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que "É facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais, vale salientar que o que causa prejuízo à
competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios, manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a prestação
de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

Chat
Data

Apelido

Frase

23/09/2021 - 09:12:21

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

23/09/2021 - 09:24:39

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/09/2021 - 09:24:40

Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

23/09/2021 - 09:24:40

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,05. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

23/09/2021 - 09:24:40

Sistema

Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
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23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:26:01

Sistema

O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:38:37

Sistema

O item 0002 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:38:46

Sistema

O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:38:46

Sistema

O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:38:46

Sistema

O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:38:46

Sistema

O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:38:46

Sistema

O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:38:46

Sistema

O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:40:53

Sistema

O item 0004 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:42:30

Sistema

O item 0005 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:42:51

Sistema

O item 0007 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 09:43:43

Sistema

O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 09:44:23

Sistema

O item 0006 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:49:22

Sistema

O item 0003 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:52:13

Sistema

O item 0008 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:52:21

Sistema

O item 0009 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:53:00

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:53:21

Sistema

O item 0010 foi encerrado.

23/09/2021 - 09:56:39

Sistema

O item 0013 foi encerrado.

23/09/2021 - 10:02:58

Sistema

O item 0014 foi encerrado.

23/09/2021 - 10:03:27

Sistema

O item 0011 foi encerrado.

23/09/2021 - 10:15:19

Sistema

O item 0012 foi suspenso pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:15:25

Sistema

O item 0015 foi suspenso pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:18:42

Pregoeiro

Solicitamos que os licitantes fiquem atentos aos lances ofertados. Cabe lembrar que os preços pactuados
nos lances devem ser assumidos pelas arrematantes, pois estas são responsáveis pelos valores ofertados.
Também vale lembrar que, caso alguma licitante opte no futuro em não assumir os preços ofertados nos
lances estará passível de aplicação das penalidades previstas em lei. Reavaliem se esses lances não
poderão desencadear em transtornos futuros para ambas as partes.

23/09/2021 - 10:18:50

Sistema

O item 0012 foi reaberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:19:05

Sistema

O item 0015 foi reaberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:32:09

Sistema

O item 0012 foi encerrado.

23/09/2021 - 10:59:10

Sistema

O item 0015 foi encerrado.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0001 teve como arrematante MARIA O. S. E SILVA - ME com valor unitário de R$ 23,95.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0002 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 1,50.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0003 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 13,70.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0004 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 26,00.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0005 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 30,00.
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23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0006 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 29,00.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0007 teve como arrematante MARIA O. S. E SILVA - ME com valor unitário de R$ 0,20.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0008 teve como arrematante MARIA O. S. E SILVA - ME com valor unitário de R$ 0,30.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0009 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 0,03.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0010 teve como arrematante MARIA O. S. E SILVA - ME com valor unitário de R$ 0,30.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0011 teve como arrematante MARIA O. S. E SILVA - ME com valor unitário de R$ 0,30.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0012 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 295,10.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0013 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 0,15.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0014 teve como arrematante MARIA O. S. E SILVA - ME com valor unitário de R$ 0,40.

23/09/2021 - 11:02:47

Sistema

O item 0015 teve como arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 160,00.

23/09/2021 - 11:17:46

Pregoeiro

Licitantes, passaremos agora à analise de documentos. Verificamos que os preços ofertamos estão muito
abaixo do nosso valor de referência, a maior parte, inclusive, fica dentro da margem de preço inexequível.
Solicito que os licitantes revejam os valores ofertados e avaliem se será possível realizar a entrega pelo
período de 12 meses. Caso as licitantes, verifiquem que houve a oferta de preços equivocados, manifestemse pelo e-mail indicado no edital para que possamos tomar as providências necessárias para evitar
transtornos futuros para ambas as partes.

23/09/2021 - 11:18:58

Pregoeiro

Suspenderemos a sessão para análise de documentos e convocamos as licitantes para retornar à sessão, às
15h.

23/09/2021 - 15:40:39

Pregoeiro

Licitantes, boa tarde! Daremos prosseguimento à sessão. Solicitamos que fiquem atentos aos chamados e
prazos para apresentação de documentação.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA foi inabilitado no processo.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

Motivo: A licitante apresentou prova no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas com data de 26/03/2021 em
desacordo com o que estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente
serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.21 que rege: "Se a documentação de
habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a
aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O item 0001 tem como novo arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA com valor unitário de R$
24,00.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O item 0007 tem como novo arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA com valor unitário de R$
0,25.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O item 0008 tem como novo arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA com valor unitário de R$
0,35.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O item 0010 tem como novo arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA com valor unitário de R$
0,35.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O item 0011 tem como novo arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA com valor unitário de R$
0,35.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 16:01:12

Sistema

O item 0014 tem como novo arrematante GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA com valor unitário de R$
0,45.

23/09/2021 - 16:06:06

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 16:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 16:06:06

Sistema

Motivo: Licitante, seu preço está manifestadamente inexequível. Confirma que é possível entregar o item
pelo valor cotado: R$ 0,03?

23/09/2021 - 16:27:27

Sistema

O fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 16:27:27

Sistema

Motivo: A licitante pediu desistência do item alegando que deu preço equivocado como segue: Boa tarde!
Decorrente do erro de digitação do item 09 peço desistência do mesmo.

23/09/2021 - 16:27:27

Sistema

O item 0009 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com valor unitário de R$ 1,50.

23/09/2021 - 16:36:34

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 16:36:34

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

23/09/2021 - 16:46:03

Sistema

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/09/2021 - 16:52:08

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

23/09/2021 - 16:52:08

Sistema

Motivo: A empresa manifestou interesse em desistir de 6 itens e promoverá alteração na proposta
consolidada.

23/09/2021 - 16:53:52

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 16:53:52

Sistema

Motivo: Licitante, recebemos seu e-mail manifestando interesse em desistir do item. Confirma a intenção de
declinar do item?

23/09/2021 - 16:57:50

F. GRAFICA E EDITORA...

Negociação Item 0001: a cotação de preço de forma equivocada, e que essa razão queremos declinar do
item.

23/09/2021 - 16:58:32

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0001.
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23/09/2021 - 16:58:32

Sistema

23/09/2021 - 16:59:36

Sistema

Motivo: Negociação respondida.
O fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 16:59:36

Sistema

Motivo: O licitante pediu para declinar do item.

23/09/2021 - 16:59:36

Sistema

O item 0001 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com valor unitário de R$ 180,00.

23/09/2021 - 17:00:30

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 17:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 17:00:30

Sistema

Motivo: Licitante, recebemos seu e-mail manifestando interesse em desistir do item. Confirma a intenção de
declinar do item?

23/09/2021 - 17:01:12

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 17:25 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 17:01:12

Sistema

Motivo: Licitante, recebemos seu e-mail manifestando interesse em desistir do item. Confirma a intenção de
declinar do item?

23/09/2021 - 17:03:54

F. GRAFICA E EDITORA...

Negociação Item 0007: a cotação de preço de forma equivocada, e que essa razão queremos declinar do
item.

23/09/2021 - 17:04:26

F. GRAFICA E EDITORA...

Negociação Item 0008: a cotação de preço de forma equivocada, e que essa razão queremos declinar do
item.

23/09/2021 - 17:04:58

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0007. O prazo é até às 17:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 17:04:58

Sistema

Motivo: O Licitante deseja declinar de mais algum item?

23/09/2021 - 17:15:47

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0007. O prazo é até às 17:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 17:15:55

F. GRAFICA E EDITORA...

Negociação Item 0007: a cotação de preço de forma equivocada, e que essa razão queremos declinar do
item.

23/09/2021 - 17:16:08

Sistema

Prazo de negociação alterado para o item 0007. O prazo é até às 17:25 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 17:18:31

F. GRAFICA E EDITORA...

Negociação Item 0007: sim, também 08, 10, 11, 14

23/09/2021 - 17:21:17

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0007.

23/09/2021 - 17:21:17

Sistema

Motivo: Negociação finalizada.

23/09/2021 - 17:22:03

Sistema

O fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 17:22:03

Sistema

Motivo: O licitante pediu para declinar do item.

23/09/2021 - 17:22:03

Sistema

O item 0007 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com valor unitário de R$ 0,60.

23/09/2021 - 17:22:23

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0008.

23/09/2021 - 17:22:23

Sistema

Motivo: Negociação concluída.

23/09/2021 - 17:23:04

Sistema

O fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 17:23:04

Sistema

Motivo: O licitante pediu desclassificação para o item.

23/09/2021 - 17:23:04

Sistema

O item 0008 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com valor unitário de R$ 1,50.

23/09/2021 - 17:23:42

Sistema

O fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2021 - 17:23:42

Sistema

Motivo: O licitante pediu desclassificação para o item.

23/09/2021 - 17:25:35

Sistema

O fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 17:25:35

Sistema

Motivo: A licitante pediu desclassificação para o item.

23/09/2021 - 17:25:35

Sistema

O item 0014 tem como novo arrematante Info Direct Comercial com valor unitário de R$ 0,80.

23/09/2021 - 17:26:33

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:26 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 17:26:33

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

23/09/2021 - 17:27:43

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

23/09/2021 - 17:27:43

Sistema

Motivo: Solicitação por equívoco.

23/09/2021 - 17:28:10

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 19:28 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 17:28:10

Sistema

Motivo: Solicitamos o envio da proposta consolidada.

23/09/2021 - 17:32:08

Sistema

A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

23/09/2021 - 17:41:20

Sistema

O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado no processo.

23/09/2021 - 17:41:20

Sistema

Motivo: Licitante não cumpriu ao item 10.6.5, pois não apresentou Certidão de Regularidade Profissional do
Contador que assinou o Balanço Patrimonial conforme Resolução CFC 1.402/2012. Também não apresentou
nenhum Atestado de Capacidade Técnica, portanto não cumpriu com o item 10.7.1 e não conseguiu
comprovar qualificação técnica para o objeto do certame. O CNPJ da empresa foi emitido em 28/04/2021 em
desacordo com o que estabelece o item 10.11 "Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão na inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente
serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas". Inabilitação fundamentada pelo item 10.19 "Se a documentação de habilitação
não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos,
deverá a pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as... (CONTINUA)

23/09/2021 - 17:41:20

Sistema

(CONT. 1) situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006".

23/09/2021 - 17:41:20

Sistema

O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances
ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2021 - 17:41:20

Sistema

O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances
ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2021 - 17:41:20

Sistema

O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances
ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2021 - 17:41:20

Sistema

O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances
ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2021 - 17:41:20

Sistema

O fornecedor Info Direct Comercial foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances
ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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23/09/2021 - 17:43:45

Sistema

O fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/09/2021 - 17:43:45

Sistema

Motivo: O licitante pediu desclassificação para o item.

23/09/2021 - 18:14:46

Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

23/09/2021 - 18:14:46

Sistema

Motivo: Documento enviado.

23/09/2021 - 18:14:56

Sistema

Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA.

23/09/2021 - 18:14:56

Sistema

Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA.

23/09/2021 - 18:14:56

Sistema

Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA.

23/09/2021 - 18:14:56

Sistema

Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA.

23/09/2021 - 18:14:56

Sistema

Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA.

23/09/2021 - 18:14:56

Sistema

Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA.

23/09/2021 - 18:14:56

Sistema

Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA.

23/09/2021 - 18:14:56

Sistema

Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA.

23/09/2021 - 18:15:34

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 18:45.

23/09/2021 - 18:25:16

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:24

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:27

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:28

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:29

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:29

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:29

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:30

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:30

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:30

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 18:25:59

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

23/09/2021 - 18:26:12

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

23/09/2021 - 18:26:25

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0009.

23/09/2021 - 18:26:46

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

23/09/2021 - 18:27:18

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

23/09/2021 - 18:27:31

Sistema

O fornecedor MARIA O. S. E SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0014.

23/09/2021 - 19:25:33

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/09/2021 - 19:25:33

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:25:33

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:25:33

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:25:33

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:25:47

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/09/2021 - 19:25:47

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)
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23/09/2021 - 19:25:47

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:25:47

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:25:47

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:25:52

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/09/2021 - 19:25:52

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:25:52

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:25:52

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:25:52

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:25:56

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/09/2021 - 19:25:56
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Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:25:56

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:25:56

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)
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(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:26:01

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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23/09/2021 - 19:26:01
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Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:01
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(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:26:01

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)
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(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:26:06

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:06

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:26:06

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:06
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(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
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Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:12
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(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:26:12

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)
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23/09/2021 - 19:26:12
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(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.
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Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:20

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:26:20

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)
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(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:26:26

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:26
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(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:26:26

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:26
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(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:26:30

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/09/2021 - 19:26:30

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:30

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.
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23/09/2021 - 19:26:30

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:30

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:26:46

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

23/09/2021 - 19:26:46

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:46

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:26:46

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:46

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:26:59

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

23/09/2021 - 19:26:59

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:59

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:26:59

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:26:59

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:27:07

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.
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23/09/2021 - 19:27:07

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:27:07

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:27:07

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:27:07

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:27:15

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

23/09/2021 - 19:27:15

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:27:15

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:27:15

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:27:15

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:27:31

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

23/09/2021 - 19:27:31

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:27:31

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:27:31

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)
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23/09/2021 - 19:27:31

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:27:39

Sistema

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.

23/09/2021 - 19:27:39

Sistema

Intenção: Senhora Pregoeira, o comprovante de inscrição no CNPJ tem caráter totalmente diferenciado das
demais certidões, ele demonstra que a empresa efetuou inscrição no Cadastro de Contribuintes da Receita
Federal, tratando-se de documento cuja “validade” é, por natureza, indeterminada, além do que pode ser
constatada mediante simples consulta na página da Receita na Internet. Portanto, a data referenciada
(26/03/2021), data de emissão, altera-se todas as vezes e quantas vezes o documento for acessado.
Pondera-se que, tal ato configura formalismo exagerado a inabilitação de licitante que apresentar cartão
CNPJ com data de expedição superior a 90 dias, podendo o Poder Público promover diligências para
complementar e esclarecer incertezas na documentação ou proposta apresentada pelos licitantes, nos
termos do art. 43, `PAR`3º, da Lei nº 8.666/93. Ressalta-se que, sobre o excesso de formalismo, o TCU já se
posicionou através do Acórdão 1.795/2015 do Plenário,... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:27:39

Sistema

(CONT. 1) que assim dispõe: "É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame". Diante do exposto,
solicitamos revisão quanto à decisão proferida.

23/09/2021 - 19:27:39

Sistema

Justificativa: Pedido indeferido. Ao apresentar documento em desacordo com o estabelecido no Edital, as
licitantes deixam de cumprir com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório que é basilar nas
licitações. O Edital quando não impugnado, é Lei e deve ser seguido na íntegra. Se a empresa não estava de
acordo com o item 10.11 do edital, deveria tê-lo impugnado em tempo hábil como prevê a lei. A ausência de
manifestação a cerca das cláusulas editalícias, significa que empresa concorda com todas as suas
prerrogativas, logo deve cumpri-las. Salienta-se que ao apresentar a Carta de Apresentação dos
Documentos de Habilitação a licitante declara que está em plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos. Cabe ressaltar que a Lei respalda a abertura de diligência apenas para sanar
dúvidas em relação aos documentos apresentados, mas não para saber erros, uma vez que a Lei de
Licitações é bem clara quando em seu Artigo 43, parágrafo... (CONTINUA)

23/09/2021 - 19:27:39

Sistema

(CONT. 1) 3º, estabelece que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". Note-se
que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, ou seja, que deve ser cadastrada junto com a proposta antes da abertura do certame. Ademais,
vale salientar que o que causa prejuízo à competitividade dos certames são preços baixos, irrisórios,
manifestadamente inexequíveis que comprometem a segurança e a qualidade das aquisições, bem como a
prestação de serviços à sociedade, pois nem sempre menor preço é garantia de qualidade.

23/09/2021 - 19:27:49

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

23/09/2021 - 19:28:58

Sistema

O Item 0002 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

23/09/2021 - 19:28:58

Sistema

O Item 0003 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

23/09/2021 - 19:28:58

Sistema

O Item 0004 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

23/09/2021 - 19:28:58

Sistema

O Item 0005 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

23/09/2021 - 19:28:58

Sistema

O Item 0006 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

23/09/2021 - 19:28:58

Sistema

O Item 0012 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

23/09/2021 - 19:28:58

Sistema

O Item 0013 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

23/09/2021 - 19:28:58

Sistema

O Item 0015 foi adjudicado por LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA.

29/09/2021 - 09:28:07

Sistema

O Item 0002 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

29/09/2021 - 09:28:07

Sistema

O Item 0003 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

29/09/2021 - 09:28:07

Sistema

O Item 0004 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

29/09/2021 - 09:28:07

Sistema

O Item 0005 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

29/09/2021 - 09:28:07

Sistema

O Item 0006 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

29/09/2021 - 09:28:07

Sistema

O Item 0012 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

29/09/2021 - 09:28:07

Sistema

O Item 0013 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.

29/09/2021 - 09:28:07

Sistema

O Item 0015 foi homologado por JOEL DOS SANTOS DA CRUZ.
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