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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

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

25/04/2022 20:03 26/04/2022 08:00 05/05/2022 18:00 10/05/2022 07:30 10/05/2022 08:30

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

03/05/2022 - 15:32 itens tones 06/05/2022 - 09:51

Boa tarde Sr. Lucas , do item 1 ate o 9 e original ou compativel os tones e do item 10 ate 13 fala universal nesse caso e comptaivel isso?
do item 14 ate 22 nao informa se e original ou compativel , tirar essa duvida otima tarde.

Bom dia, sim.
Pode ser original ou compativel.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 450 105,37 360 UN Homologado

0002 CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 2340 99,69 360 UN Homologado

0003 CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 2370 95,11 360 UN Homologado

0004 CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 3382/750 113,94 360 UN Homologado

0005 CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 1035/1060 90,09 360 UN Homologado

0006 CARTUCHO BROTHER TONNER - 3442 120,56 360 UN Homologado

0007 CARTUCHO BROTHER TONNER - 3470/3472 106,56 360 UN Homologado

0008 CARTUCHO HP TONNER 05 /80A 94,42 360 UN Homologado

0009 TONER HP 83A 92,71 360 UN Homologado

0010 CARTUCHO HP TONNER CB 435 A UNIVERSAL 66,45 360 UN Homologado

0011 CARTUCHO HP TONNER 436 A UNIVERSAL 99,53 360 UN Homologado

0012 CARTUCHO HP TONNER CC 388 A UNIVERSAL 91,11 360 UN Homologado

0013 CARTUCHO HP TONNER CE 285 A UNIVERSAL 91,11 360 UN Homologado

0014 CARTUCHO HP TONNER CE 05A 76,00 360 UN Homologado

0015 CARTUCHO SANSUNG TONNER 105 134,71 360 UN Homologado

0016 CARTUCHO SANSUNG TONNER D111 88,60 360 UN Homologado

0017 CARTUCHO SANSUNG TONNER ML2850-B 137,67 360 UN Homologado

0018 CARTUCHO EPSON (TINTA P/ ECOTANK) 664
BKPRETO XL

85,97 360 UN Homologado

0019 CARTUCHO EPSON (TINTA P/ ECOTANK) 664
BK CM Y

91,87 360 UN Homologado

0020 FITA EPSON LX 350 50,03 360 UN Homologado

0021 CARTUCHO 122 PRETO BK 50,03 360 UN Homologado

0022 CARTUCHO 122 C M Y 79,70 240 UN Homologado

0023 FOTO CONDUTOR CILINDRO - 3440 95,63 150 UN Homologado

0024 CABO DE REDE, 300 MT 382,44 150 UN Homologado

0025 CABO HDMI – 5 METROS 44,95 100 UN Homologado

0026 PLACA MÃE PCWARE/IMP41-D3 SOQUETE 775
DDR3

725,52 170 UN Homologado

0027 PROCESSADOR CORE 2 DUO 85,18 150 UN Homologado

0028 MEMÓRIA RAM 4 GB 202,96 150 UN Homologado

0029 PLACA DE REDE PCI-EXPRESS X1 111,34 150 UN Homologado

0030 HD 1000 GB SATA 430,40 150 UN Homologado

0031 HD 500 GB SATA 253,54 150 UN Homologado

0032 COOLER P/ PROCESSADOR 775/1150/1155 94,34 150 UN Homologado
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0033 FONTE GENÉRICA ATX 300W OU 500W 24
PINOS

232,79 150 UN Homologado

0034 FONTE REAL ATX 500W 24 PINOS 276,27 150 UN Homologado

0035 CABO DE ALIMENTAÇÃO NOVO PADRÃO 39,83 150 UN Homologado

0036 ROTEADOR (TP-LINK 300MBPS) 261,37 150 UN Homologado

0037 SWITCH 8 PORTAS 191,76 100 UN Homologado

0038 SWITCH 16 PORTAS 339,83 100 UN Homologado

0039 MOUSE OPTICO - CONEXÃO USB, TRÊS
BOTÕES, ALTA PRECISÃO, COMPATÍVEL COM
WINDOWS 7/8/10

58,89 100 UN Homologado

0040 TECLADO SLIM TC 213 C/ FIO USB - CONEXÃO
USB,A BNT-2

78,58 100 UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

25/04/2022 EDITAL - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,5,7 do processo Nº014/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,6,9,10,11,13,14,17,18,19,20 do
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo Nº014/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,16,21,22,24,28,30,31,38,40 do
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo Nº014/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,25,35 do processo Nº014/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 26 do processo Nº014/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 27 do processo Nº014/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 29,36,37,39 do processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 32,33 do processo Nº014/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:42 Negociação aberta para o processo
Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 34 do processo Nº014/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 09:43 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/05/2022 às 11:45.

10/05/2022 - 12:11 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:12 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:12 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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10/05/2022 - 12:12 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:13 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:13 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:13 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:16 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:16 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:17 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:17 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:17 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:18 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:18 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:18 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:20 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:21 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:21 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:21 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:22 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:22 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:23 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:23 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:30 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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10/05/2022 - 12:31 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:31 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:31 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:32 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:32 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:33 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:33 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0038 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:34 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:34 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2022 - 12:37 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 15:59 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:00 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:01 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:01 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:02 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:02 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:03 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:03 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:03 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:04 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:04 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:05 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:06 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:06 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:07 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:07 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:07 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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24/05/2022 - 16:08 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:09 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:10 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:10 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:11 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:11 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:11 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:12 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:13 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0038 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:16 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/05/2022 - 16:16 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 14:26 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 14:28 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 14:29 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 14:31 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 14:32 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:10 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:11 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:11 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:12 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:13 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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26/05/2022 - 15:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:16 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0038 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:16 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2022 - 15:17 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:14 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:15 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:16 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:17 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:17 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:18 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:19 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:20 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:20 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0038 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:21 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 10:21 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 12:53 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 12:53 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 12:53 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 12:54 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 12:54 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 12:55 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0038 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 12:56 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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30/05/2022 - 12:56 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 15:47 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 15:47 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 15:48 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 17:52 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 17:52 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/05/2022 - 17:52 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/06/2022 - 14:11 Documentos solicitados para o
processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-
SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº014/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 CARTUCHO BROTHER
TONNER TN - 450

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 84,30 360 30.348,00

0002 CARTUCHO BROTHER
TONNER TN - 2340

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 79,75 360 28.710,00

0003 CARTUCHO BROTHER
TONNER TN - 2370

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 76,09 360 27.392,40

0004 CARTUCHO BROTHER
TONNER TN - 3382/750

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 91,15 360 32.814,00

0005 CARTUCHO BROTHER
TONNER TN - 1035/1060

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 72,07 360 25.945,20

0006 CARTUCHO BROTHER
TONNER - 3442

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 96,45 360 34.722,00

0007 CARTUCHO BROTHER
TONNER - 3470/3472

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 85,25 360 30.690,00

0008 CARTUCHO HP
TONNER 05 /80A

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

HP HP 75,54 360 27.194,40

0009 TONER HP 83A INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

HP HP 71,17 360 25.621,20

0010 CARTUCHO HP
TONNER CB 435 A
UNIVERSAL

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

CB435 MAXPRINT 48,33 360 17.398,80

0011 CARTUCHO HP
TONNER 436 A
UNIVERSAL

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

436A MAXPRINT 48,33 360 17.398,80

0012 CARTUCHO HP
TONNER CC 388 A
UNIVERSAL

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

HP HP 72,89 360 26.240,40

0013 CARTUCHO HP
TONNER CE 285 A
UNIVERSAL

MEGA DISTRIBEM LTDA PREMIUM QUALITY PREMIUM QUALITY 58,65 360 21.114,00

0014 CARTUCHO HP
TONNER CE 05A

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

HP HP 60,80 360 21.888,00

0015 CARTUCHO SANSUNG
TONNER 105

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

SAMSUNG SAMSUNG 107,77 360 38.797,20

0016 CARTUCHO SANSUNG
TONNER D111

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

SAMSUNG SAMSUNG 70,88 360 25.516,80
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0017 CARTUCHO SANSUNG
TONNER ML2850-B

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

SAMSUNG SAMSUNG 110,14 360 39.650,40

0018 CARTUCHO EPSON
(TINTA P/ ECOTANK)
664 BKPRETO XL

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

664 BKPRETO XL EPSON 38,56 360 13.881,60

0019 CARTUCHO EPSON
(TINTA P/ ECOTANK)
664 BK CM Y

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

EPSON EPSON 73,50 360 26.460,00

0020 FITA EPSON LX 350 INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

EPSON EPSON 40,02 360 14.407,20

0021 CARTUCHO 122 PRETO
BK

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 40,02 360 14.407,20

0022 CARTUCHO 122 C M Y INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

122 X-FULL 60,17 240 14.440,80

0023 FOTO CONDUTOR
CILINDRO - 3440

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BROTHER BROTHER 76,50 150 11.475,00

0024 CABO DE REDE, 300 MT INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

300 MT MEGATRON 300,00 150 45.000,00

0025 CABO HDMI – 5 Metros INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

ELGIN ELGIN 35,96 100 3.596,00

0026 PLACA MÃE
PCWARE/IMP41-D3
SOQUETE 775 DDR3

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

BPC BRAZILPC 403,40 170 68.578,00

0027 PROCESSADOR CORE
2 DUO

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

INTEL INTEL 68,14 150 10.221,00

0028 MEMÓRIA RAM 4 GB EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

KLLISRE 4GB DDR3
1333 DESKTOP 1.5V

KLLISRE 4GB DDR3
1333 DESKTOP 1.5V

132,00 150 19.800,00

0029 PLACA DE REDE PCI-
EXPRESS X1

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

TP LINK TP LINK 89,07 150 13.360,50

0030 HD 1000 GB SATA INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

SAMSUNG SAMSUNG 344,32 150 51.648,00

0031 HD 500 GB SATA INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

500GB BRAZIL PC 190,00 150 28.500,00

0032 COOLER P/
PROCESSADOR
775/1150/1155

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

775 BRAZIL PC 70,00 150 10.500,00

0033 FONTE GENÉRICA ATX
300W OU 500W 24
PINOS

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

300W MYMAX 182,00 150 27.300,00

0034 FONTE REAL ATX 500W
24 PINOS

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

BRASIL PC BRASIL PC 221,02 150 33.153,00

0035 CABO DE
ALIMENTAÇÃO NOVO
PADRÃO

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

FURUKAWA FURUKAWA 31,86 150 4.779,00

0036 ROTEADOR (TP-LINK
300MBPS)

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

TP LINK TP LINK 209,10 150 31.365,00

0037 SWITCH 8 PORTAS INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

MERCUSYS MERCUSYS 153,41 100 15.341,00

0038 SWITCH 16 PORTAS INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

MERCUSYS MERCUSYS 271,86 100 27.186,00

0039 MOUSE OPTICO -
conexão USB, três
botões, alta precisão,
compatível com Windows
7/8/10

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

MULTILASER MULTILASER 47,11 100 4.711,00

0040 TECLADO SLIM TC 213
C/ FIO USB - conexão
USB,A BNT-2

MEGA DISTRIBEM LTDA MULTILASER MULTILASER 48,30 100 4.830,00
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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 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 450
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:01:31

lasertoner/TONNER
TN 13 450

lasertoner/TONNER
TN 13 450

360 R$ 105,37 R$ 37.933,20 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:00

TN - 450 BROTHER 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

TN450 PROPRIA 360 R$ 72,00 R$ 25.920,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:29:43

BROTHER BROTHER 360 R$ 888,03 R$ 319.690,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:08:05

TN - 450 FASTPRINTER 360 R$ 72,00 R$ 25.920,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

TN-450 DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:29:24

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 105,35 R$ 37.926,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

TN-450 BYQUALY 360 R$ 89,56 R$ 32.241,60 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 360 R$ 105,37 R$ 37.933,20 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER
ORIGINAL

BROTHER
ORIGINAL

360 R$ 45,00 R$ 16.200,00 Sim

0002 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 2340
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:04:57

lasertoner/CARTUCHO
BROTHER
TONNER TN 1

lasertoner/CARTUCHO
BROTHER
TONNER TN 1

360 R$ 99,69 R$ 35.888,40 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:01

TN - 2340 BROTHER 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

TN2340 PROPRIA 360 R$ 72,00 R$ 25.920,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:29:40

BROTHER BROTHER 360 R$ 445,05 R$ 160.218,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:08:26

TN - 2340 FASTPRINTER 360 R$ 81,00 R$ 29.160,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

TN-2340 DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:30:12

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 99,65 R$ 35.874,00 Sim
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INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

TN-2340 BYQUALY 360 R$ 56,92 R$ 20.491,20 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 360 R$ 99,69 R$ 35.888,40 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER
ORIGINAL

BROTHER
ORIGINAL

360 R$ 39,90 R$ 14.364,00 Sim

0003 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 2370
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:06:02

lasertoner/CARTUCHO
BROTHER
TONNER TN 1

lasertoner/CARTUCHO
BROTHER
TONNER TN 1

360 R$ 95,11 R$ 34.239,60 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:01

TN - 2370 BROTHER 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

TN2370 PROPRIA 360 R$ 72,00 R$ 25.920,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:30:15

BROTHER BROTHER 360 R$ 585,81 R$ 210.891,60 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:08:49

TN - 2370 FASTPRINTER 360 R$ 81,00 R$ 29.160,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

TN-2370 DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:30:36

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 95,10 R$ 34.236,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

TN-2370 BYQUALY 360 R$ 80,84 R$ 29.102,40 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 360 R$ 95,11 R$ 34.239,60 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER
ORIGINAL

BROTHER
ORIGINAL

360 R$ 45,00 R$ 16.200,00 Sim

0004 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 3382/750
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:06:33

lasertoner/
TONNER TN -
3382/750

lasertoner/
TONNER TN -
3382/750

360 R$ 113,94 R$ 41.018,40 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:01

TN - 3382 BROTHER 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

TN750 PROPRIA 360 R$ 102,00 R$ 36.720,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:31:08

BROTHER BROTHER 360 R$ 1.384,83 R$ 498.538,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:09:14

TN - 3382/750 FASTPRINTER 360 R$ 90,00 R$ 32.400,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

TN-3382 DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:31:00

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 113,90 R$ 41.004,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

TN-3382/750 BYQUALY 360 R$ 96,85 R$ 34.866,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 360 R$ 113,94 R$ 41.018,40 Sim
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L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER
ORIGINAL

BROTHER
ORIGINAL

360 R$ 45,00 R$ 16.200,00 Sim

0005 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 1035/1060
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:07:10

lasertoner/
TONNER TN -
1035/1060

lasertoner/
TONNER TN -
1035/1060

360 R$ 90,09 R$ 32.432,40 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:02

TN-1060 BROTHER 360 R$ 300,00 R$ 108.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

TN1060 PROPRIA 360 R$ 78,00 R$ 28.080,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:31:35

BROTHER BROTHER 360 R$ 304,29 R$ 109.544,40 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:09:55

TN - 1035/1060 FASTPRINTER 360 R$ 105,00 R$ 37.800,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

TN-1060 DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:31:18

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 90,05 R$ 32.418,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

TN-1035/1060 BYQUALY 360 R$ 76,58 R$ 27.568,80 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 360 R$ 90,09 R$ 32.432,40 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER
ORIGINAL

BROTHER
ORIGINAL

360 R$ 38,90 R$ 14.004,00 Sim

0006 - CARTUCHO BROTHER TONNER - 3442
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:07:51

lasertoner/
BROTHER
TONNER 13 3442

lasertoner/
BROTHER
TONNER 13 3442

360 R$ 120,56 R$ 43.401,60 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:02

TN3442 BROTHER 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

TN3472 PROPRIA 360 R$ 108,00 R$ 38.880,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:32:01

BROTHER BROTHER 360 R$ 1.384,83 R$ 498.538,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:10:19

3442 FASTPRINTER 360 R$ 90,00 R$ 32.400,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

TN-3442 DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:31:34

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 120,55 R$ 43.398,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

TN-3442 BYQUALY 360 R$ 102,48 R$ 36.892,80 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 360 R$ 120,56 R$ 43.401,60 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER
ORIGINAL

BROTHER
ORIGINAL

360 R$ 55,50 R$ 19.980,00 Sim

0007 - CARTUCHO BROTHER TONNER - 3470/3472
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2022 às 11:14:09.
Código verificador: 37975F

Página 12 de 133

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:07:46

lasertoner/
BROTHER
TONNER 13
3470/3472

lasertoner/
BROTHER
TONNER 13
3470/3472

360 R$ 106,56 R$ 38.361,60 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:02

TN3472 BROTHER 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

TN3472 PROPRIA 360 R$ 108,00 R$ 38.880,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:32:36

BROTHER BROTHER 360 R$ 1.488,33 R$ 535.798,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:10:40

3470/3472 FASTPRINTER 360 R$ 120,00 R$ 43.200,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

TN-3472 DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:31:55

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 106,55 R$ 38.358,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

TN-3470/3472 BYQUALY 360 R$ 90,58 R$ 32.608,80 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 360 R$ 106,56 R$ 38.361,60 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER
ORIGINAL

BROTHER
ORIGINAL

360 R$ 55,50 R$ 19.980,00 Sim

0008 - CARTUCHO HP TONNER 05 /80A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:08:19

lasertoner/ HP
TONNER 05 /80ª

lasertoner/ HP
TONNER 05 /80ª

360 R$ 94,42 R$ 33.991,20 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:02

CF280A HP 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

CE505/CF280 PROPRIA 360 R$ 117,00 R$ 42.120,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:11:03

05 /80A FASTPRINTER 360 R$ 75,00 R$ 27.000,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CE505A / CF280A DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:32:14

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 9,44 R$ 3.398,40 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

80A MAXPRINT 360 R$ 80,26 R$ 28.893,60 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

HP HP 360 R$ 94,42 R$ 33.991,20 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

HP ORIGINAL HP ORIGINAL 360 R$ 35,90 R$ 12.924,00 Sim

0009 - TONER HP 83A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
16:54:32

lasertoner/ TONER
HP 83ª

lasertoner/ TONER
HP 83ª

360 R$ 92,71 R$ 33.375,60 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:02

CF283A HP 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

CF283A PROPRIA 360 R$ 72,00 R$ 25.920,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:35:04

HP HP 360 R$ 793,50 R$ 285.660,00 Sim
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R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:11:30

83A FASTPRINTER 360 R$ 66,00 R$ 23.760,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CF283A DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:32:45

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 92,70 R$ 33.372,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

83A MAXPRINT 360 R$ 78,80 R$ 28.368,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

HP HP 360 R$ 92,71 R$ 33.375,60 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

HP ORIGINAL HP ORIGINAL 360 R$ 40,00 R$ 14.400,00 Sim

0010 - CARTUCHO HP TONNER CB 435 A UNIVERSAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
16:53:45

lasertoner/ HP
TONNER CB 435
A UNIVERSAL

lasertoner/ HP
TONNER CB 435
A UNIVERSAL

360 R$ 66,45 R$ 23.922,00 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:03

CB 435 A HP 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

CB435A PROPRIA 360 R$ 72,00 R$ 25.920,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:35:37

PREMIUM
QUALITY

PREMIUM
QUALITY

360 R$ 70,38 R$ 25.336,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:11:51

CB 435 A FASTPRINTER 360 R$ 66,00 R$ 23.760,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CB435A DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:33:14

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 66,45 R$ 23.922,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

CB435 MAXPRINT 360 R$ 56,48 R$ 20.332,80 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

HP HP 360 R$ 66,45 R$ 23.922,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

HP ORIGINAL HP ORIGINAL 360 R$ 36,00 R$ 12.960,00 Sim

0011 - CARTUCHO HP TONNER 436 A UNIVERSAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:00:16

lasertoner/ HP
TONNER CB 436
A UNIVERSAL

lasertoner/ HP
TONNER CB 436
A UNIVERSAL

360 R$ 99,53 R$ 35.830,80 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:03

436 A HP 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

CB436A PROPRIA 360 R$ 72,00 R$ 25.920,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:36:14

PREMIUM
QUALITY

PREMIUM
QUALITY

360 R$ 70,38 R$ 25.336,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:12:17

436 A FASTPRINTER 360 R$ 66,00 R$ 23.760,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CB436A DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim
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G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:33:38

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 99,50 R$ 35.820,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

436A MAXPRINT 360 R$ 84,60 R$ 30.456,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

HP HP 360 R$ 99,53 R$ 35.830,80 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

HP ORIGINAL HP ORIGINAL 360 R$ 39,00 R$ 14.040,00 Sim

0012 - CARTUCHO HP TONNER CC 388 A UNIVERSAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:11:32

lasertoner/ HP
TONNER CC 388
A UNIVERSAL

lasertoner/ HP
TONNER CC 388
A UNIVERSAL

360 R$ 91,11 R$ 32.799,60 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

CC388A PROPRIA 360 R$ 357,00 R$ 128.520,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CC388W DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:34:03

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 91,10 R$ 32.796,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

CC388 MAXPRINT 360 R$ 77,44 R$ 27.878,40 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

HP HP 360 R$ 91,11 R$ 32.799,60 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

HP ORIGINAL HP ORIGINAL 360 R$ 42,00 R$ 15.120,00 Sim

0013 - CARTUCHO HP TONNER CE 285 A UNIVERSAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:12:40

lasertoner/ HP
TONNER CE 285
A UNIVERSAL

lasertoner/ HP
TONNER CE 285
A UNIVERSAL

360 R$ 91,11 R$ 32.799,60 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:03

CE 285 A HP 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

CE285A PROPRIA 360 R$ 72,00 R$ 25.920,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:36:36

PREMIUM
QUALITY

PREMIUM
QUALITY

360 R$ 70,38 R$ 25.336,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:12:51

CE 285 A FASTPRINTER 360 R$ 66,00 R$ 23.760,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CE285A DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:34:25

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 91,10 R$ 32.796,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

CE285 MAXPRINT 360 R$ 77,44 R$ 27.878,40 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

HP HP 360 R$ 91,11 R$ 32.799,60 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

HP ORIGINAL HP ORIGINAL 360 R$ 41,50 R$ 14.940,00 Sim
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0014 - CARTUCHO HP TONNER CE 05A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:13:32

lasertoner/ HP
TONNER CE 05ª

lasertoner/ HP
TONNER CE 05ª

360 R$ 76,00 R$ 27.360,00 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:03

CE505A HP 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

CE505A PROPRIA 360 R$ 117,00 R$ 42.120,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:13:11

CE 05A FASTPRINTER 360 R$ 75,00 R$ 27.000,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CE505A DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:34:50

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 76,00 R$ 27.360,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

CE05A PREMIUM 360 R$ 72,20 R$ 25.992,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

HP HP 360 R$ 76,00 R$ 27.360,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

HP ORIGINAL HP ORIGINAL 360 R$ 29,90 R$ 10.764,00 Sim

0015 - CARTUCHO SANSUNG TONNER 105
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:14:17

lasertoner/
SANSUNG
TONNER 105

lasertoner/
SANSUNG
TONNER 105

360 R$ 134,71 R$ 48.495,60 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:03

105A HP 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

D105 PROPRIA 360 R$ 207,00 R$ 74.520,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:13:29

105 FASTPRINTER 360 R$ 144,00 R$ 51.840,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

MLT-D105S DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:35:16

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 134,70 R$ 48.492,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

D105 BYQUALY 360 R$ 114,50 R$ 41.220,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

SAMSUNG SAMSUNG 360 R$ 134,71 R$ 48.495,60 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

SAMSUNG
ORIGINAL

SAMSUNG
ORIGINAL

360 R$ 60,00 R$ 21.600,00 Sim

0016 - CARTUCHO SANSUNG TONNER D111
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:15:01

lasertoner/
SANSUNG
TONNER D111

lasertoner/
SANSUNG
TONNER D111

360 R$ 88,60 R$ 31.896,00 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:04

D111 SAMSUNG 360 R$ 350,00 R$ 126.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

D111 PROPRIA 360 R$ 132,00 R$ 47.520,00 Sim
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R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:13:48

D111 FASTPRINTER 360 R$ 129,00 R$ 46.440,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

MLT-D111S DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:35:40

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 88,60 R$ 31.896,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

D111 BYQUALY 360 R$ 75,31 R$ 27.111,60 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

SAMSUNG SAMSUNG 360 R$ 88,60 R$ 31.896,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

SAMSUNG
ORIGINAL

SAMSUNG
ORIGINAL

360 R$ 33,90 R$ 12.204,00 Sim

0017 - CARTUCHO SANSUNG TONNER ML2850-B
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:15:50

lasertoner/
SANSUNG
TONNER ML2850-
B

lasertoner/
SANSUNG
TONNER ML2850-
B

360 R$ 137,67 R$ 49.561,20 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:04

ML2850 SAMSUNG 360 R$ 350,00 R$ 126.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

D2850 PROPRIA 360 R$ 297,00 R$ 106.920,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:14:07

ML2850-B FASTPRINTER 360 R$ 120,00 R$ 43.200,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

ML-D2850B DSI/CHINAMATE 360 R$ 400,00 R$ 144.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:36:10

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 137,65 R$ 49.554,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

TN-2850-B PREMIUM 360 R$ 117,02 R$ 42.127,20 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

SAMSUNG SAMSUNG 360 R$ 137,67 R$ 49.561,20 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

SAMSUNG
ORIGINAL

SAMSUNG
ORIGINAL

360 R$ 49,90 R$ 17.964,00 Sim

0018 - CARTUCHO EPSON (TINTA P/ ECOTANK) 664 BKPRETO XL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:16:51

epsom/
CARTUCHO
EPSON (TINTA P/
ECOTANK)

epsom/
CARTUCHO
EPSON (TINTA P/
ECOTANK)

360 R$ 85,97 R$ 30.949,20 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:04

664 BKPRETO XL EPSON 360 R$ 95,00 R$ 34.200,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

T664120 X-FULL 360 R$ 42,00 R$ 15.120,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:14:29

664 XL FASTPRINTER 360 R$ 40,00 R$ 14.400,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

T664120 DSI/MICROJET 360 R$ 200,00 R$ 72.000,00 Sim

RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

13.383.196/0001-
92

09/05/2022 -
13:50:37

664 BK XL EPSON
ORIGINAL /
EPSON

360 R$ 150,00 R$ 54.000,00 Sim
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G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:36:48

EPSON EPSON 360 R$ 85,95 R$ 30.942,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

664 X-FULL 360 R$ 73,07 R$ 26.305,20 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

EPSON EPSON 360 R$ 85,97 R$ 30.949,20 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

EPSON
ORIGINAL

EPSON
ORIGINAL

360 R$ 38,75 R$ 13.950,00 Sim

0019 - CARTUCHO EPSON (TINTA P/ ECOTANK) 664 BK CM Y
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:18:03

epsom/
CARTUCHO
EPSON (TINTA P/
ECOTANK)

epsom/
CARTUCHO
EPSON (TINTA P/
ECOTANK)

360 R$ 91,87 R$ 33.073,20 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:04

KIT 664 BK CM Y EPSON 360 R$ 200,00 R$ 72.000,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

T664 CORES X-FULL 360 R$ 42,00 R$ 15.120,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:14:56

664 Y FASTPRINTER 360 R$ 40,00 R$ 14.400,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

T664120 T664220
T664320 T664420

DSI/MICROJET 360 R$ 200,00 R$ 72.000,00 Sim

RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

13.383.196/0001-
92

09/05/2022 -
13:51:34

664 BK C M Y EPSON
ORIGINAL /
EPSON

360 R$ 450,00 R$ 162.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:37:15

EPSON EPSON 360 R$ 91,85 R$ 33.066,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

664 X-FULL 360 R$ 78,09 R$ 28.112,40 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

EPSON EPSON 360 R$ 91,87 R$ 33.073,20 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

EPSON
ORIGINAL

EPSON
ORIGINAL

360 R$ 38,75 R$ 13.950,00 Sim

0020 - FITA EPSON LX 350
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:18:52

lasertoner/FITA
EPSON LX 350

lasertoner/FITA
EPSON LX 350

360 R$ 50,03 R$ 18.010,80 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:15:15

LX 350 FASTPRINTER 360 R$ 54,00 R$ 19.440,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:37:38

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 50,00 R$ 18.000,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

LX350 IMPORT 360 R$ 42,53 R$ 15.310,80 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

EPSON EPSON 360 R$ 50,03 R$ 18.010,80 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

EPSON
ORIGINAL

EPSON
ORIGINAL

360 R$ 23,80 R$ 8.568,00 Sim
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0021 - CARTUCHO 122 PRETO BK
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:19:58

lasertoner/CARTUCHO
122 PRETO BK

lasertoner/CARTUCHO
122 PRETO BK

360 R$ 50,03 R$ 18.010,80 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

122BK HP 360 R$ 237,00 R$ 85.320,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:15:42

122 FASTPRINTER 360 R$ 150,00 R$ 54.000,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CH561HB DSI/MICROJET 360 R$ 200,00 R$ 72.000,00 Sim

RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

13.383.196/0001-
92

09/05/2022 -
13:52:16

122 BK HP ORIGINAL /
HP

360 R$ 150,00 R$ 54.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:38:13

CREATIVE CREATIVE 360 R$ 50,00 R$ 18.000,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

122 X-FULL 360 R$ 42,53 R$ 15.310,80 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 360 R$ 50,03 R$ 18.010,80 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER BROTHER 360 R$ 23,80 R$ 8.568,00 Sim

0022 - CARTUCHO 122 C M Y
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:20:43

lasertoner/CARTUCHO
122 C M Y

lasertoner/CARTUCHO
122 C M Y

240 R$ 79,70 R$ 19.128,00 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

122C HP 240 R$ 267,00 R$ 64.080,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:16:12

122 FASTPRINTER 240 R$ 150,00 R$ 36.000,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

CH562HB DSI/MICROJET 240 R$ 200,00 R$ 48.000,00 Sim

RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

13.383.196/0001-
92

09/05/2022 -
13:53:41

122 C M Y HP ORIGINAL /
HP

240 R$ 150,00 R$ 36.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:38:50

CREATIVE CREATIVE 240 R$ 79,70 R$ 19.128,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

122 X-FULL 240 R$ 60,17 R$ 14.440,80 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 240 R$ 79,70 R$ 19.128,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER BROTHER 240 R$ 23,80 R$ 5.712,00 Sim

0023 - FOTO CONDUTOR CILINDRO - 3440
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
17:22:23

lasertoner/FOTO
CONDUTOR
CILINDRO 13 34

lasertoner/FOTO
CONDUTOR
CILINDRO 13 34

150 R$ 95,63 R$ 14.344,50 Sim

MARCOS S BIUDES
EIRELI

08.257.279/0001-
03

06/05/2022 -
17:10:05

DR3440 PROPRIA 150 R$ 132,00 R$ 19.800,00 Sim
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R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

09/05/2022 -
11:16:29

3440 FASTPRINTER 150 R$ 126,00 R$ 18.900,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

09/05/2022 -
11:45:40

DR-3440 DSI/CHINAMATE 150 R$ 400,00 R$ 60.000,00 Sim

RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

13.383.196/0001-
92

09/05/2022 -
13:54:27

3440 BROTHER
ORIGINAL /
BROTHER

150 R$ 950,00 R$ 142.500,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:39:15

CREATIVE CREATIVE 150 R$ 95,60 R$ 14.340,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

DR-3440 HIGH FUSION 150 R$ 81,29 R$ 12.193,50 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BROTHER BROTHER 150 R$ 95,63 R$ 14.344,50 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BROTHER BROTHER 150 R$ 58,90 R$ 8.835,00 Sim

0024 - CABO DE REDE, 300 MT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:12:38

multitoc/CABO DE
REDE, 300 MT

multitoc/CABO DE
REDE, 300 MT

150 R$ 382,44 R$ 57.366,00 Sim

WEB DISTRIBUIDORA
LTDA

45.043.648/0001-
83

06/05/2022 -
10:09:05

DR3440 BROTHER 150 R$ 500,00 R$ 75.000,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:25:16

ELGIN
46RCCFTVA305

ELGIN
46RCCFTVA305

150 R$ 307,80 R$ 46.170,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:39:44

ULTRA ULTRA 150 R$ 382,40 R$ 57.360,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

300 MT MEGATRON 150 R$ 325,07 R$ 48.760,50 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

FURUKAWA FURUKAWA 150 R$ 382,44 R$ 57.366,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

FURUKAWA FURUKAWA 150 R$ 112,00 R$ 16.800,00 Sim

0025 - CABO HDMI – 5 Metros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:37:10

VINIK VINIK 100 R$ 37,26 R$ 3.726,00 Sim

Unha & Cor Cosméticos
Eireli

17.513.233/0002-
71

09/05/2022 -
11:01:25

MB TECH MB TECH 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:25:33

PIX 018-0514 PIX 018-0514 100 R$ 26,57 R$ 2.657,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:40:17

FORCE LINE FORCE LINE 100 R$ 44,95 R$ 4.495,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

5MT EXBOM 100 R$ 38,21 R$ 3.821,00 Sim
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INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

ELGIN ELGIN 100 R$ 44,95 R$ 4.495,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

ELGIN ELGIN 100 R$ 18,00 R$ 1.800,00 Sim

0026 - PLACA MÃE PCWARE/IMP41-D3 SOQUETE 775 DDR3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:15:00

BRAZILPC/ 775
BPC-G41CPL 13

BRAZILPC/ 775
BPC-G41CPL 13

170 R$ 725,52 R$ 123.338,40 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

775 PCWARE 170 R$ 500,00 R$ 85.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:04:47

BPC BRAZILPC 170 R$ 815,00 R$ 138.550,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:40:46

BRAZIL PC BRAZIL PC 170 R$ 725,70 R$ 123.369,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

775 DDR3 BRAZIL PC 170 R$ 616,69 R$ 104.837,30 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BRASIL PC BRASIL PC 170 R$ 725,52 R$ 123.338,40 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BRASIL PC BRASIL PC 170 R$ 380,00 R$ 64.600,00 Sim

0027 - PROCESSADOR CORE 2 DUO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:16:15

INTEL/ 775 CORE
2 DUO

INTEL/ 775 CORE
2 DUO

150 R$ 85,18 R$ 12.777,00 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

I3 2100 INTEL 150 R$ 750,00 R$ 112.500,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:10:28

i3 2100 intel 150 R$ 401,00 R$ 60.150,00 Sim

DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

34.494.895/0001-
80

09/05/2022 -
15:53:37

INTEL E7300 2,66GHZ 150 R$ 300,00 R$ 45.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:41:13

INTEL INTEL 150 R$ 85,15 R$ 12.772,50 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

CORE 2 DUO INTEL 150 R$ 72,40 R$ 10.860,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

INTEL INTEL 150 R$ 85,18 R$ 12.777,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

INTEL INTEL 150 R$ 75,00 R$ 11.250,00 Sim

0028 - MEMÓRIA RAM 4 GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:17:00

BRAZILPC/
BPC1333D3CL9/4G

BRAZILPC/
BPC1333D3CL9/4G

150 R$ 202,96 R$ 30.444,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:37:52

BEST MEMORY BEST MEMORY 150 R$ 246,33 R$ 36.949,50 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

09/05/2022 -
09:30:49

K1333/4GB K-MEMORY 150 R$ 490,00 R$ 73.500,00 Sim
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MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

4GB GOLDENMEMORY 150 R$ 300,00 R$ 45.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:11:39

hynix hynix 150 R$ 300,00 R$ 45.000,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:25:51

KLLISRE 4GB
DDR3 1333
DESKTOP 1.5V

KLLISRE 4GB
DDR3 1333
DESKTOP 1.5V

150 R$ 164,00 R$ 24.600,00 Sim

Only style Comercial de
Produtos Eletrônicos

07.835.442/0001-
05

09/05/2022 -
17:43:57

MEMÓRIA RAM
DDR3 4GB OxyBR

OxyBR 150 R$ 140,00 R$ 21.000,00 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

09/05/2022 -
21:15:04

Indilinx Indilinx 150 R$ 500,00 R$ 75.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:45:58

VALUERAM VALUERAM 150 R$ 202,95 R$ 30.442,50 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

4 GB BRAZIL PC 150 R$ 172,52 R$ 25.878,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

CRUCIAL CRUCIAL 150 R$ 202,96 R$ 30.444,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

CRUCIAL CRUCIAL 150 R$ 55,00 R$ 8.250,00 Sim

0029 - PLACA DE REDE PCI-EXPRESS X1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:18:40

BRAZILPC
/ST706F GIGA

BRAZILPC
/ST706F GIGA

150 R$ 111,34 R$ 16.701,00 Sim

Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

09/05/2022 -
10:10:38

TPLINK TG-3468 TPLINK TG-3468 150 R$ 200,00 R$ 30.000,00 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

PCIEXPRESS MYMAX 150 R$ 100,00 R$ 15.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:13:07

MULTILASER MULTILASER 150 R$ 101,00 R$ 15.150,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:26:08

KNUP KP-T90A KNUP KP-T90A 150 R$ 56,16 R$ 8.424,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:45:38

SEAGATE SEAGATE 150 R$ 111,30 R$ 16.695,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

PCI BRAZIL PC 150 R$ 94,64 R$ 14.196,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

TP LINK TP LINK 150 R$ 111,34 R$ 16.701,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

TP LINK TP LINK 150 R$ 48,00 R$ 7.200,00 Sim

0030 - HD 1000 GB SATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:19:53

wd/HD 1000 GB
SATA

wd/HD 1000 GB
SATA

150 R$ 430,40 R$ 64.560,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:38:38

HITACHI HITACHI 150 R$ 598,23 R$ 89.734,50 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

09/05/2022 -
09:31:37

WD10EURX 1TB WESTERN
DIGITAL

150 R$ 690,00 R$ 103.500,00 Sim
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Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

09/05/2022 -
10:12:29

HD Seagate
Barracuda
ST1000DM010
1TB 3.5

HD Seagate
Barracuda
ST1000DM010
1TB 3.5

150 R$ 450,00 R$ 67.500,00 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

1TB TOSHIBA 150 R$ 450,00 R$ 67.500,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:13:51

seagate seagate 150 R$ 870,00 R$ 130.500,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:26:25

SEAGATE
ST1000LM048

SEAGATE
ST1000LM048

150 R$ 333,13 R$ 49.969,50 Sim

DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

34.494.895/0001-
80

09/05/2022 -
15:54:46

SEAGATE SATA III 1RK172-
540

150 R$ 500,00 R$ 75.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:44:58

SEAGATE SEAGATE 150 R$ 430,40 R$ 64.560,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

100GB BRAZIL PC 150 R$ 365,84 R$ 54.876,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

SAMSUNG SAMSUNG 150 R$ 430,40 R$ 64.560,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

SAMSUNG SAMSUNG 150 R$ 180,00 R$ 27.000,00 Sim

0031 - HD 500 GB SATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:20:59

wd/HD 500 GB
SATA

wd/HD 500 GB
SATA

150 R$ 253,54 R$ 38.031,00 Sim

TJ COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI

27.274.178/0001-
87

09/05/2022 -
09:32:24

BARRACUDA
500GB

SEAGATE 150 R$ 590,00 R$ 88.500,00 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

500GB SEAGATE 150 R$ 300,00 R$ 45.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:14:37

seagate seagate 150 R$ 405,00 R$ 60.750,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:26:49

SEAGATE
ST500DM002

SEAGATE
ST500DM002

150 R$ 181,82 R$ 27.273,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:43:39

SEAGATE SEAGATE 150 R$ 253,50 R$ 38.025,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

500GB BRAZIL PC 150 R$ 215,51 R$ 32.326,50 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

SAMSUNG SAMSUNG 150 R$ 253,54 R$ 38.031,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

SAMSUNG SAMSUNG 150 R$ 120,00 R$ 18.000,00 Sim

0032 - COOLER P/ PROCESSADOR 775/1150/1155
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:23:02

BRAZILPC
/A365W P/ INTEL
E AM

BRAZILPC
/A365W P/ INTEL
E AM

150 R$ 94,34 R$ 14.151,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:39:38

FORTREK FORTREK 150 R$ 47,61 R$ 7.141,50 Sim
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ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:15:13

AFOX
UNIVERSAL

AFOX 150 R$ 100,00 R$ 15.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:46:35

BRAZIL PC BRAZIL PC 150 R$ 94,30 R$ 14.145,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

775 BRAZIL PC 150 R$ 80,19 R$ 12.028,50 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

INTEL INTEL 150 R$ 94,34 R$ 14.151,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

INTEL INTEL 150 R$ 42,00 R$ 6.300,00 Sim

0033 - FONTE GENÉRICA ATX 300W OU 500W 24 PINOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:24:29

BRAZILPC/ BPC-
C325E 24

BRAZILPC/ BPC-
C325E 24

150 R$ 232,79 R$ 34.918,50 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:40:07

KMEX KMEX 150 R$ 107,64 R$ 16.146,00 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

300W BLUECASE 150 R$ 350,00 R$ 52.500,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:16:05

KANUP 300W 150 R$ 230,00 R$ 34.500,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:27:04

KNUP KP-526 KNUP KP-526 150 R$ 131,44 R$ 19.716,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:47:07

BRAZIL PC BRAZIL PC 150 R$ 232,75 R$ 34.912,50 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

300W MYMAX 150 R$ 197,87 R$ 29.680,50 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BRASIL PC BRASIL PC 150 R$ 232,79 R$ 34.918,50 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BRASIL PC BRASIL PC 150 R$ 99,00 R$ 14.850,00 Sim

0034 - FONTE REAL ATX 500W 24 PINOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:25:17

BRAZILPC/ BPC-
S5330V1

BRAZILPC/ BPC-
S5330V1

150 R$ 276,27 R$ 41.440,50 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:40:29

POWER STATION POWER STATION 150 R$ 204,93 R$ 30.739,50 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

500W REAL TRONOS 150 R$ 450,00 R$ 67.500,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:16:53

KANUP 500W kanup 150 R$ 370,00 R$ 55.500,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:27:19

FONENG HDW-
0002

FONENG HDW-
0002

150 R$ 201,60 R$ 30.240,00 Sim

DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

34.494.895/0001-
80

09/05/2022 -
15:56:37

TRONOS TRS 5330-B 24
PINOS

150 R$ 480,00 R$ 72.000,00 Sim
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G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:47:32

BRAZIL PC BRAZIL PC 150 R$ 276,25 R$ 41.437,50 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

KP-522 KNUP 150 R$ 234,83 R$ 35.224,50 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

BRASIL PC BRASIL PC 150 R$ 276,27 R$ 41.440,50 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

BRASIL PC BRASIL PC 150 R$ 99,00 R$ 14.850,00 Sim

0035 - CABO DE ALIMENTAÇÃO NOVO PADRÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:42:49

brazilpc/CABO DE
ALIMENTAÇÃO
NOVO PADRÃO

brazilpc/CABO DE
ALIMENTAÇÃO
NOVO PADRÃO

150 R$ 39,83 R$ 5.974,50 Sim

Unha & Cor Cosméticos
Eireli

17.513.233/0002-
71

09/05/2022 -
11:01:55

mb tech mb tech 150 R$ 100,00 R$ 15.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:48:04

ELG ELG 150 R$ 39,80 R$ 5.970,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

PADRÃO EXBOM 150 R$ 33,86 R$ 5.079,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

FURUKAWA FURUKAWA 150 R$ 39,83 R$ 5.974,50 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

FURUKAWA FURUKAWA 150 R$ 18,00 R$ 2.700,00 Sim

0036 - ROTEADOR (TP-LINK 300MBPS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:43:44

TENDA /N301P
300MBPS

TENDA /N301P
300MBPS

150 R$ 261,37 R$ 39.205,50 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:41:08

MERCUSYS MERCUSYS 150 R$ 132,48 R$ 19.872,00 Sim

Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

09/05/2022 -
10:14:22

Roteador Wireless
TP-Link TL-
WR840N 300M

Roteador Wireless
TP-Link TL-
WR840N 300M

150 R$ 250,00 R$ 37.500,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:17:48

RE 707 MULTILASER 150 R$ 215,00 R$ 32.250,00 Sim

ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

09/05/2022 -
14:08:07

TL-WR829N TP-LINK 150 R$ 300,00 R$ 45.000,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:27:34

MERCUSYS
MW301R

MERCUSYS
MW301R

150 R$ 106,00 R$ 15.900,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:48:33

ENCORE ENCORE 150 R$ 261,35 R$ 39.202,50 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

300 TENDA 150 R$ 222,16 R$ 33.324,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

TP LINK TP LINK 150 R$ 261,37 R$ 39.205,50 Sim
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L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

TP LINK TP LINK 150 R$ 115,00 R$ 17.250,00 Sim

0037 - SWITCH 8 PORTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:48:52

D-Link/SWITCH 8
PORTAS

D-Link/SWITCH 8
PORTAS

100 R$ 191,76 R$ 19.176,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:42:25

INTELBRAS INTELBRAS /
INTELBRAS S.A.

100 R$ 101,43 R$ 10.143,00 Sim

Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

09/05/2022 -
10:15:18

Switch TP-Link TL-
SF1008D - 8
Portas

Switch TP-Link TL-
SF1008D - 8
Portas

100 R$ 200,00 R$ 20.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:18:28

MERCUSYS MERCUSYS 100 R$ 190,00 R$ 19.000,00 Sim

ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

09/05/2022 -
14:09:09

LS1008 TP-LINK 100 R$ 300,00 R$ 30.000,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:27:48

MERCUSYS
MS108

MERCUSYS
MS108

100 R$ 84,80 R$ 8.480,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:49:00

ENCORE ENCORE 100 R$ 191,75 R$ 19.175,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

8 DES-1008C D-LINK 100 R$ 163,00 R$ 16.300,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

MERCUSYS MERCUSYS 100 R$ 191,76 R$ 19.176,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

MERCUSYS MERCUSYS 100 R$ 88,00 R$ 8.800,00 Sim

0038 - SWITCH 16 PORTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:42:44

TP-LINK TP-LINK 100 R$ 447,12 R$ 44.712,00 Sim

Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

09/05/2022 -
10:19:30

Switch 16 Portas
TP-Link TL-
SF1016D 10/1

Switch 16 Portas
TP-Link TL-
SF1016D 10/1

100 R$ 300,00 R$ 30.000,00 Sim

ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

09/05/2022 -
14:09:38

TL-SF1016D TP-LINK 100 R$ 400,00 R$ 40.000,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:28:03

TENDA S16 16
PORTAS 

TENDA S16 16
PORTAS 

100 R$ 269,24 R$ 26.924,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:49:23

ENCORE ENCORE 100 R$ 339,80 R$ 33.980,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

Tl-sf1016d TENDA 100 R$ 288,88 R$ 28.888,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

MERCUSYS MERCUSYS 100 R$ 339,83 R$ 33.983,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

MERCUSYS MERCUSYS 100 R$ 110,00 R$ 11.000,00 Sim

0039 - MOUSE OPTICO - conexão USB, três botões, alta precisão, compatível com Windows 7/8/10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2022 às 11:14:09.
Código verificador: 37975F

Página 26 de 133

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:47:02

BRAZILPC /BPC-
M129 1000

BRAZILPC /BPC-
M129 1000

100 R$ 58,89 R$ 5.889,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:43:05

VINIK VINIK 100 R$ 18,63 R$ 1.863,00 Sim

Unha & Cor Cosméticos
Eireli

17.513.233/0002-
71

09/05/2022 -
11:02:08

multilaser multilaser 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:19:18

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

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:28:16

EXBOM MS-9 EXBOM MS-9 100 R$ 9,94 R$ 994,00 Sim

DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

34.494.895/0001-
80

09/05/2022 -
15:59:05

MULTILASER MO300 100 R$ 20,00 R$ 2.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:49:47

BRAZIL PC BRAZIL PC 100 R$ 58,85 R$ 5.885,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

BPC-M129 BRAZIL PC 100 R$ 50,06 R$ 5.006,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

MULTILASER MULTILASER 100 R$ 58,89 R$ 5.889,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

MULTILASER MULTILASER 100 R$ 12,00 R$ 1.200,00 Sim

0040 - TECLADO SLIM TC 213 C/ FIO USB - conexão USB,A BNT-2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

04/05/2022 -
18:48:02

BRAZILPC /BPC-
8160/8260

BRAZILPC /BPC-
8160/8260

100 R$ 78,58 R$ 7.858,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

06/05/2022 -
17:43:23

MULTILASER MULTILASER 100 R$ 57,96 R$ 5.796,00 Sim

MB INFORMATICA
LTDA

10.335.363/0001-
31

09/05/2022 -
11:01:43

TC213 MULTILASER 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00 Sim

Unha & Cor Cosméticos
Eireli

17.513.233/0002-
71

09/05/2022 -
11:02:20

multilaser multilaser 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00 Sim

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

04.473.960/0001-
20

09/05/2022 -
11:20:04

VALIANTY VALIANTY 100 R$ 65,00 R$ 6.500,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/05/2022 -
15:28:28

5+ COD. 015-0041 5+ COD. 015-0041 100 R$ 35,70 R$ 3.570,00 Sim

DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

34.494.895/0001-
80

09/05/2022 -
15:59:26

Bright 014 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

09/05/2022 -
19:50:13

BRAZIL PC BRAZIL PC 100 R$ 78,55 R$ 7.855,00 Sim

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/05/2022 -
20:22:52

BPC-8236 BRAZIL PC 100 R$ 66,79 R$ 6.679,00 Sim

INFORTEC
INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

36.608.865/0001-
82

09/05/2022 -
21:35:19

MULTILASER MULTILASER 100 R$ 78,58 R$ 7.858,00 Sim

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-
93

10/05/2022 -
03:20:08

MULTILASER MULTILASER 100 R$ 21,00 R$ 2.100,00 Sim

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

Inovamax Teleinformatica Ltda. 07.055.987/0001-90 90 dias

Unha & Cor Cosméticos Eireli 17.513.233/0002-71 90 dias

RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 13.383.196/0001-92 90 dias

ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME 16.677.622/0001-99 90 dias

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. 05.808.979/0001-42 90 dias

MARCOS S BIUDES EIRELI 08.257.279/0001-03 100 dias

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI 31.768.037/0001-98 90 dias

INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI 30.620.060/0001-78 90 dias

ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04.473.960/0001-20 90 dias

ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 07.164.433/0001-21 90 dias

L. PUREZA DA SILVA 12.771.399/0001-93 120 dias

R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 26.668.902/0001-94 90 dias

Only style Comercial de Produtos Eletrônicos 07.835.442/0001-05 090 dias

WERNETECH INFORMATICA LTDA 33.479.392/0001-72 90 dias

G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-07 90 dias

MB INFORMATICA LTDA 10.335.363/0001-31 90 dias

INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI 36.608.865/0001-82 120 dias

MEGA DISTRIBEM LTDA 44.931.840/0001-43 90 dias

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 45.043.648/0001-83 120 dias

DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA 34.494.895/0001-80 90 dias

TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 27.274.178/0001-87 90 dias

Lances Enviados
0001 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 450
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:01:31 105,37 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:00 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 72,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:29:43 888,03 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:08:05 72,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:29:24 105,35 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 89,56 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,00 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:26:17
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09/05/2022 - 21:35:19 105,37 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 45,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:12 44,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:05:21 84,30 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:05:27 40,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:05:31 39,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:05:51 24,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:07:30 740,03 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:07:58 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:08:32 32,01 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:08:33 32,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:10:52 38,99 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,00 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:26:17

10/05/2022 - 09:13:07 71,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0002 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 2340
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:04:57 99,69 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:01 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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06/05/2022 - 17:10:05 72,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:29:40 445,05 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:08:26 81,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:30:12 99,65 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 56,92 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 60,89 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:27:36

09/05/2022 - 21:35:19 99,69 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 39,90 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:11 39,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:05:29 79,75 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:05:57 24,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:07:43 370,88 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:08:43 32,01 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:08:45 32,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23
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10/05/2022 - 09:10:55 38,99 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 60,89 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:27:36

10/05/2022 - 09:12:45 370,71 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:13:13 56,91 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0003 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 2370
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:06:02 95,11 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:01 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 72,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:30:15 585,81 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:08:49 81,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:30:36 95,10 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 80,84 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:29:04

09/05/2022 - 21:35:19 95,11 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 45,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:11 44,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:05:36 76,09 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido
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10/05/2022 - 09:06:10 40,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:06:14 39,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:06:58 24,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:07:56 488,18 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:08:49 32,01 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:08:51 32,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:08:55 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:10:58 38,99 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:29:04

10/05/2022 - 09:13:23 71,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0004 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 3382/750
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:06:33 113,94 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:01 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 102,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:31:08 1.384,83 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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09/05/2022 - 11:09:14 90,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:31:00 113,90 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 96,85 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,87% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:30:48

09/05/2022 - 21:35:19 113,94 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 45,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:12 44,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:05:42 91,15 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:08:25 1.154,03 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:08:57 42,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:09:01 41,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:09:28 34,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:09:31 33,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:09:34 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:11:03 48,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,87% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:30:48
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10/05/2022 - 09:13:28 89,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0005 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 1035/1060
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:07:10 90,09 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:02 300,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 78,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:31:35 304,29 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:09:55 105,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:31:18 90,05 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 76,58 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 62,27% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:31:59

09/05/2022 - 21:35:19 90,09 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 38,90 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:11 38,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:06:21 72,07 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:08:44 253,58 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:09:04 32,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:11:06 33,99 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 62,27% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:31:59
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10/05/2022 - 09:11:49 26,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:12:45 253,54 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:14:00 72,06 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0006 - CARTUCHO BROTHER TONNER - 3442
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:07:51 120,56 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:02 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 108,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:32:01 1.384,83 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:10:19 90,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:31:34 120,55 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 102,48 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:33:16

09/05/2022 - 21:35:19 120,56 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 55,50 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:12 55,49 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:06:33 96,45 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2022 às 11:14:09.
Código verificador: 37975F

Página 35 de 133

10/05/2022 - 09:09:14 42,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:09:18 41,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:09:30 1.154,03 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:10:03 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:11:10 49,33 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:33:16

10/05/2022 - 09:12:01 36,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:12:04 35,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:13:35 102,47 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0007 - CARTUCHO BROTHER TONNER - 3470/3472
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:07:46 106,56 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:02 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 108,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:32:36 1.488,33 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:10:40 120,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52
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09/05/2022 - 19:31:55 106,55 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 90,58 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 53,72% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:34:15

09/05/2022 - 21:35:19 106,56 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 55,50 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:11 55,49 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:06:53 85,25 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:09:22 50,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:09:26 49,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:09:53 1.240,28 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:10:31 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:11:14 49,32 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 53,72% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:34:15

10/05/2022 - 09:11:17 49,31 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:12:22 36,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:13:37 106,54 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0008 - CARTUCHO HP TONNER 05 /80A
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:08:19 94,42 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:02 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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06/05/2022 - 17:10:05 117,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:11:03 75,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:32:14 9,44 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Cancelado - A empresa solicitou desistência do valor ofertado via chat.
10/05/2022 12:37:07

09/05/2022 - 20:22:52 80,26 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,81% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:35:12

09/05/2022 - 21:35:19 94,42 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 35,90 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:11 35,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:07:01 75,54 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:09:33 42,01 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:10:52 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:11:25 48,33 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,81% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:35:12

10/05/2022 - 09:12:56 39,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

0009 - TONER HP 83A
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04/05/2022 - 16:54:32 92,71 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:02 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 72,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:35:04 793,50 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:11:30 66,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:32:45 92,70 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 78,80 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,87% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:35:47

09/05/2022 - 21:35:19 92,71 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 40,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:12 39,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:07:23 71,17 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:09:40 32,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:09:44 31,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:11:21 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:11:34 48,33 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,87% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:35:47
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10/05/2022 - 09:13:07 24,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:13:11 23,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:14:13 65,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0010 - CARTUCHO HP TONNER CB 435 A UNIVERSAL
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04/05/2022 - 16:53:45 66,45 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:03 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 72,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:35:37 70,38 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:11:51 66,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:33:14 66,45 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 56,48 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 66,45 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 36,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:09:22 35,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:09:46 32,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2022 às 11:14:09.
Código verificador: 37975F

Página 40 de 133

10/05/2022 - 09:09:49 31,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:10:24 53,16 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:10:43 58,65 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:11:42 48,33 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:12:16 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:13:18 24,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:13:21 23,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:16:33 23,90 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:16:37 23,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:17:33 48,32 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42
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04/05/2022 - 17:00:16 99,53 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:03 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 72,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:36:14 70,38 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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09/05/2022 - 11:12:17 66,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:33:38 99,50 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 84,60 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 99,53 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 39,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:23 38,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:07:59 79,62 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:10:04 32,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:10:08 31,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:11:07 58,65 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:12:06 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:12:14 48,33 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:13:37 24,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:13:40 23,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:14:34 48,32 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42
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04/05/2022 - 17:11:32 91,11 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:10:05 357,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:34:03 91,10 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 77,44 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:40:45

09/05/2022 - 21:35:19 91,11 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 42,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:08:06 72,89 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:12:20 48,33 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:40:45

10/05/2022 - 09:13:44 119,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:15:30 91,09 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:16:52 23,90 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - 10/05/2022 09:18:15

10/05/2022 - 09:18:38 41,99 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - 10/05/2022 09:19:41
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04/05/2022 - 17:12:40 91,11 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:03 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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06/05/2022 - 17:10:05 72,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

06/05/2022 - 17:36:36 70,38 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:12:51 66,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:34:25 91,10 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 77,44 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:41:13

09/05/2022 - 21:35:19 91,11 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 41,50 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:26 41,49 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:08:13 72,89 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:10:29 32,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:10:32 31,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:11:15 58,65 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:12:31 48,33 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:41:13

10/05/2022 - 09:12:37 399,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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10/05/2022 - 09:13:51 24,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:13:55 23,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:14:15 58,64 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0014 - CARTUCHO HP TONNER CE 05A
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:13:32 76,00 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:03 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 117,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:13:11 75,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:34:50 76,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 72,20 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 76,00 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 29,90 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:27 29,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:08:22 60,80 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:10:43 42,01 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52
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10/05/2022 - 09:12:52 70,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:13:07 399,89 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:13:57 39,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

0015 - CARTUCHO SANSUNG TONNER 105
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:14:17 134,71 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:03 400,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 207,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:13:29 144,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:35:16 134,70 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 114,50 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 58,24% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:41:51

09/05/2022 - 21:35:19 134,71 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 60,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:29 59,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:08:36 107,77 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:10:52 46,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52
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10/05/2022 - 09:13:15 56,25 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 58,24% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:41:51

10/05/2022 - 09:13:17 56,24 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:13:22 206,94 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:14:03 69,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:14:37 107,76 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0016 - CARTUCHO SANSUNG TONNER D111
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:15:01 88,60 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:04 350,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 132,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:13:48 129,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:35:40 88,60 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 75,31 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 36,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:42:28

09/05/2022 - 21:35:19 88,60 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 33,90 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24
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10/05/2022 - 09:05:31 75,30 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:08:43 70,88 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:08:46 70,87 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:11:02 50,01 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:11:06 50,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:13:37 56,25 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 36,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:42:28

10/05/2022 - 09:14:10 44,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:14:13 43,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:14:40 88,59 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0017 - CARTUCHO SANSUNG TONNER ML2850-B
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:15:50 137,67 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:04 350,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 297,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13
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09/05/2022 - 11:14:07 120,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 19:36:10 137,65 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 117,02 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 137,67 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 49,90 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:31 49,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:08:48 110,14 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:11:11 45,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:11:14 44,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:13:31 296,79 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:14:05 116,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:14:12 115,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:14:18 99,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:14:44 110,13 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0018 - CARTUCHO EPSON (TINTA P/ ECOTANK) 664 BKPRETO XL
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:16:51 85,97 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:04 95,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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06/05/2022 - 17:10:05 42,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:14:29 40,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 200,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 13:50:37 150,00 (proposta) 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

09/05/2022 - 19:36:48 85,95 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 73,07 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 85,97 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 38,75 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:35 38,74 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:08:58 68,78 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:11:18 25,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:11:21 24,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:13:59 38,56 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:14:27 65,80 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:14:27 14,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13
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10/05/2022 - 09:14:30 13,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:14:46 38,55 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0019 - CARTUCHO EPSON (TINTA P/ ECOTANK) 664 BK CM Y
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:18:03 91,87 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:04 200,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

06/05/2022 - 17:10:05 42,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:14:56 40,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 200,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 13:51:34 450,00 (proposta) 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

09/05/2022 - 19:37:15 91,85 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 78,09 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 91,87 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 38,75 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:37 38,74 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:09:05 73,50 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:11:32 80,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:13:43 38,73 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42
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10/05/2022 - 09:13:46 38,72 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:13:53 38,71 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:13:57 38,70 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:14:05 38,69 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:14:09 38,68 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:14:33 38,67 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:14:36 38,66 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:14:40 75,60 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:14:42 14,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:14:45 13,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:16:36 38,65 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:16:40 199,00 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:17:30 13,90 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13
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10/05/2022 - 09:17:34 13,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

0020 - FITA EPSON LX 350
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:18:52 50,03 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

09/05/2022 - 11:15:15 54,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 19:37:38 50,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 42,53 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 58,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:43:12

09/05/2022 - 21:35:19 50,03 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 23,80 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:05:37 23,79 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:10:42 40,02 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:14:55 21,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 58,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:43:12

10/05/2022 - 09:14:59 20,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:16:01 40,01 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0021 - CARTUCHO 122 PRETO BK
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:19:58 50,03 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42
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06/05/2022 - 17:10:05 237,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:15:42 150,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 200,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 13:52:16 150,00 (proposta) 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

09/05/2022 - 19:38:13 50,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 42,53 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 50,03 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 23,80 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:23 50,02 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:20:43 40,02 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:20:59 79,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

0022 - CARTUCHO 122 C M Y
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:20:43 79,70 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:10:05 267,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13
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09/05/2022 - 11:16:12 150,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 200,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 13:53:41 150,00 (proposta) 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

09/05/2022 - 19:38:50 79,70 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 60,17 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 79,70 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 23,80 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:24 60,16 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:20:59 63,76 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:21:24 89,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:27:34 60,15 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:27:38 60,14 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:28:58 60,13 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:29:03 60,12 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:29:54 60,11 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:29:57 60,10 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:30:37 60,09 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42
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10/05/2022 - 09:30:40 60,08 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:31:25 60,07 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:31:28 60,06 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

0023 - FOTO CONDUTOR CILINDRO - 3440
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 17:22:23 95,63 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:10:05 132,00 (proposta) 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

09/05/2022 - 11:16:29 126,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

09/05/2022 - 11:45:40 400,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

09/05/2022 - 13:54:27 950,00 (proposta) 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA

Válido

09/05/2022 - 19:39:15 95,60 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 81,29 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 56,09% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:43:43

09/05/2022 - 21:35:19 95,63 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 58,90 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:25 58,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:21:07 76,50 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido
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10/05/2022 - 09:21:42 44,00 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias, a certidão do
FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50
mas quando se observa a data na página no cabeçalho mostra que o
documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma hora
antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de
regularidade do contador que apresente, nome completo, numero do
registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os
fatos, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias
a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante
aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital. 10/05/2022 15:13:13

10/05/2022 - 09:21:45 43,99 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada
pela empresa, retornou a seguinte resposta de que a certidão não
existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e
encaminharei os altos para o departamento Jurídico para averiguação
do documento e possível tentativa de fraudar a licitação apresentando
documento adulterado, informamos também que tentamos contato com
a prefeitura de Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas
tentativas de ligação. 10/05/2022 15:26:23

10/05/2022 - 09:22:34 48,01 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Cancelado - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de
2020, sendo que o mesmo so seria aceito conforme legislação até
30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo
assim, decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar
documento em conformidade com o Edital. 10/05/2022 15:29:52

10/05/2022 - 09:22:51 41,99 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 56,09% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:43:43

10/05/2022 - 09:27:52 95,59 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0024 - CABO DE REDE, 300 MT
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:12:38 382,44 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 10:09:05 500,00 (proposta) 45.043.648/0001-83 - WEB
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

09/05/2022 - 15:25:16 307,80 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 33,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 14:47:01

09/05/2022 - 19:39:44 382,40 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 325,07 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 382,44 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 112,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:28 255,00 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 33,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 14:47:01

10/05/2022 - 09:21:15 305,95 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:23:26 300,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:28:07 382,39 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42
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0025 - CABO HDMI – 5 Metros
Data Valor CNPJ Situação

06/05/2022 - 17:37:10 37,26 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:27:12

09/05/2022 - 11:01:25 100,00 (proposta) 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:02:55

09/05/2022 - 15:25:33 26,57 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,75% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:33:44

09/05/2022 - 19:40:17 44,95 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 38,21 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 62,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:47:34

09/05/2022 - 21:35:19 44,95 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 18,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:28 22,14 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,75% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:33:44

10/05/2022 - 09:19:35 22,13 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:02:55

10/05/2022 - 09:21:22 31,05 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:27:12

10/05/2022 - 09:21:28 35,96 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:21:47 17,99 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:02:55

10/05/2022 - 09:23:45 16,80 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 62,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:47:34

0026 - PLACA MÃE PCWARE/IMP41-D3 SOQUETE 775 DDR3
Data Valor CNPJ Situação
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04/05/2022 - 18:15:00 725,52 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

09/05/2022 - 11:01:43 500,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,31% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, deixando de
apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de
diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:49:08

09/05/2022 - 11:04:47 815,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

09/05/2022 - 19:40:46 725,70 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 616,69 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 725,52 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 380,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:21:44 580,42 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:23:35 375,00 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,31% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, deixando de
apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de
diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:49:08

10/05/2022 - 09:24:10 403,40 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:24:40 458,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:28:17 379,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0027 - PROCESSADOR CORE 2 DUO
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:16:15 85,18 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

09/05/2022 - 11:01:43 750,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:10:28 401,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

09/05/2022 - 15:53:37 300,00 (proposta) 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Após uma análise minuciosa, ficou constatado que a
empresa deixou de comprovar sua qualificação economica financeiro
através do balanço patrimonial, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que a mesma deixou de atender todos os requesitos
editalicios. 22/06/2022 14:30:35

09/05/2022 - 19:41:13 85,15 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 72,40 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 85,18 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 75,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:21:51 68,14 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido
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10/05/2022 - 09:24:33 193,20 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:25:43 85,10 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Após uma análise minuciosa, ficou constatado que a
empresa deixou de comprovar sua qualificação economica financeiro
através do balanço patrimonial, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que a mesma deixou de atender todos os requesitos
editalicios. 22/06/2022 14:30:35

10/05/2022 - 09:28:59 85,09 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0028 - MEMÓRIA RAM 4 GB
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:17:00 202,96 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:37:52 246,33 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 09:30:49 490,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

09/05/2022 - 11:01:43 300,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:11:39 300,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

09/05/2022 - 15:25:51 164,00 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

09/05/2022 - 17:43:57 140,00 (proposta) 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - Após uma nova análise, ficou constatado que a empresa
não atendeu todos os requisitos editalícios, e apresentou balanço
patrimonial do ano de 2020 sendo que o correto seria do ano de 2021,
diante dos fatos este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por
inabilitar a empresa. 07/07/2022 14:26:36

09/05/2022 - 19:45:58 202,95 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 172,52 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:15:04 500,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 202,96 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 55,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:35 132,00 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:20:35 192,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:20:50 162,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:21:45 205,28 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:22:02 162,37 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:23:36 131,90 07.835.442/0001-05 - Only style
Comercial de Produtos Eletrônicos

Cancelado - Após uma nova análise, ficou constatado que a empresa
não atendeu todos os requisitos editalícios, e apresentou balanço
patrimonial do ano de 2020 sendo que o correto seria do ano de 2021,
diante dos fatos este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por
inabilitar a empresa. 07/07/2022 14:26:36

10/05/2022 - 09:24:51 185,15 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:25:31 169,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:28:36 162,36 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:29:50 162,35 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido
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10/05/2022 - 09:30:42 162,34 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:31:15 150,00 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:31:50 149,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

0029 - PLACA DE REDE PCI-EXPRESS X1
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:18:40 111,34 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

09/05/2022 - 10:10:38 200,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:21:55

09/05/2022 - 11:01:43 100,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:13:07 101,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:50:41

09/05/2022 - 15:26:08 56,16 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:50:40

09/05/2022 - 19:45:38 111,30 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 94,64 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,42% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:04:20

09/05/2022 - 21:35:19 111,34 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 48,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:35 47,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:50:40

10/05/2022 - 09:21:15 150,00 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:21:55

10/05/2022 - 09:22:40 89,07 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:25:27 47,90 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:50:41

10/05/2022 - 09:25:30 47,89 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:50:40

10/05/2022 - 09:25:53 47,50 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:50:41

10/05/2022 - 09:25:56 47,49 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:50:40
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10/05/2022 - 09:27:05 47,40 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:50:41

10/05/2022 - 09:27:09 47,39 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:50:40

10/05/2022 - 09:27:26 63,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,42% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:04:20

10/05/2022 - 09:28:18 47,38 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:50:41

10/05/2022 - 09:28:22 47,37 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:50:40

10/05/2022 - 09:29:20 89,06 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0030 - HD 1000 GB SATA
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:19:53 430,40 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:38:38 598,23 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 09:31:37 690,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

09/05/2022 - 10:12:29 450,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:21:55

09/05/2022 - 11:01:43 450,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:13:51 870,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

09/05/2022 - 15:26:25 333,13 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 42,24% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 14:52:21

09/05/2022 - 15:54:46 500,00 (proposta) 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Após uma análise minuciosa, ficou constatado que a
empresa deixou de comprovar sua qualificação economica financeiro
através do balanço patrimonial, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que a mesma deixou de atender todos os requesitos
editalicios. 22/06/2022 14:30:35

09/05/2022 - 19:44:58 430,40 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 365,84 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 430,40 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 180,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24
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10/05/2022 - 09:19:51 248,61 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 42,24% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 14:52:21

10/05/2022 - 09:21:10 428,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:21:20 375,00 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:21:55

10/05/2022 - 09:21:58 498,53 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:23:10 344,32 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:26:12 442,75 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:27:08 364,00 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Após uma análise minuciosa, ficou constatado que a
empresa deixou de comprovar sua qualificação economica financeiro
através do balanço patrimonial, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que a mesma deixou de atender todos os requesitos
editalicios. 22/06/2022 14:30:35

10/05/2022 - 09:29:23 363,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0031 - HD 500 GB SATA
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:20:59 253,54 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

09/05/2022 - 09:32:24 590,00 (proposta) 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

09/05/2022 - 11:01:43 300,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:14:37 405,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido

09/05/2022 - 15:26:49 181,82 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,84% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 14:52:54

09/05/2022 - 19:43:39 253,50 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 215,51 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 253,54 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 120,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:51 139,86 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,84% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 14:52:54

10/05/2022 - 09:21:32 252,00 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:24:27 202,83 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:26:24 201,25 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Válido
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10/05/2022 - 09:28:19 190,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:29:36 251,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:30:51 251,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:30:55 251,97 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:32:09 251,96 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:32:20 248,98 27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO
DE PRODUTOS EIRELI

Válido

0032 - COOLER P/ PROCESSADOR 775/1150/1155
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:23:02 94,34 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:39:38 47,61 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 56,54% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:53:54

09/05/2022 - 11:15:13 100,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 53,36% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:05:46

09/05/2022 - 19:46:35 94,30 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 80,19 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 94,34 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 42,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:22:55 41,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 56,54% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:53:54

10/05/2022 - 09:24:37 75,47 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:26:47 44,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 53,36% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:05:46

10/05/2022 - 09:28:34 70,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:29:39 69,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0033 - FONTE GENÉRICA ATX 300W OU 500W 24 PINOS
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:24:29 232,79 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42
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06/05/2022 - 17:40:07 107,64 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 58,12% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:54:28

09/05/2022 - 11:01:43 350,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:16:05 230,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,65% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:34:09

09/05/2022 - 15:27:04 131,44 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:06:44

09/05/2022 - 19:47:07 232,75 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 197,87 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

09/05/2022 - 21:35:19 232,79 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 99,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:51 98,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:06:44

10/05/2022 - 09:23:28 97,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 58,12% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:54:28

10/05/2022 - 09:23:34 98,09 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:06:44

10/05/2022 - 09:24:43 186,23 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:27:36 166,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,65% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:34:09

10/05/2022 - 09:28:55 107,90 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,65% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:34:09

10/05/2022 - 09:28:59 182,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:29:41 131,43 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0034 - FONTE REAL ATX 500W 24 PINOS
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:25:17 276,27 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa solicitou desistência da proposta ofertada via
chat. 10/05/2022 12:10:41
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06/05/2022 - 17:40:29 204,93 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 38,18% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:11

09/05/2022 - 11:01:43 450,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:16:53 370,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 39,91% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:07:49

09/05/2022 - 15:27:19 201,60 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,07% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 14:55:13

09/05/2022 - 15:56:37 480,00 (proposta) 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Após uma análise minuciosa, ficou constatado que a
empresa deixou de comprovar sua qualificação economica financeiro
através do balanço patrimonial, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que a mesma deixou de atender todos os requesitos
editalicios. 22/06/2022 14:30:35

09/05/2022 - 19:47:32 276,25 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 234,83 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:30:22

09/05/2022 - 21:35:19 276,27 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 99,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:53 148,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,07% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 14:55:13

10/05/2022 - 09:23:44 170,78 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 38,18% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:11

10/05/2022 - 09:27:24 221,02 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:28:21 98,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa solicitou desistência da proposta ofertada via
chat. 10/05/2022 12:10:41

10/05/2022 - 09:29:00 221,00 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Após uma análise minuciosa, ficou constatado que a
empresa deixou de comprovar sua qualificação economica financeiro
através do balanço patrimonial, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que a mesma deixou de atender todos os requesitos
editalicios. 22/06/2022 14:30:35

10/05/2022 - 09:29:03 166,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 39,91% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:07:49

10/05/2022 - 09:29:12 192,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:30:22

0035 - CABO DE ALIMENTAÇÃO NOVO PADRÃO
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Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:42:49 39,83 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

09/05/2022 - 11:01:55 100,00 (proposta) 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,83% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:08:22

09/05/2022 - 19:48:04 39,80 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 33,86 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,82% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:55:58

09/05/2022 - 21:35:19 39,83 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 18,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:19:55 33,85 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,83% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:08:22

10/05/2022 - 09:21:40 17,99 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,83% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:08:22

10/05/2022 - 09:24:59 31,86 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:29:22 16,80 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,82% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:55:58

10/05/2022 - 09:29:43 31,85 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

0036 - ROTEADOR (TP-LINK 300MBPS)
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:43:44 261,37 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14

06/05/2022 - 17:41:08 132,48 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,76% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
17:50:35

09/05/2022 - 10:14:22 250,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 34,96% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 01/06/2022
16:39:01
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09/05/2022 - 11:17:48 215,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

09/05/2022 - 14:08:07 300,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,76% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e nota fiscal de saída,
deixando de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
01/06/2022 14:10:26

09/05/2022 - 15:27:34 106,00 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

09/05/2022 - 19:48:33 261,35 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 222,16 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:56:32

09/05/2022 - 21:35:19 261,37 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 115,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:21:28 170,00 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 34,96% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 01/06/2022
16:39:01

10/05/2022 - 09:24:03 110,40 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,76% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
17:50:35

10/05/2022 - 09:25:08 209,10 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:28:18 160,00 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,76% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e nota fiscal de saída,
deixando de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
01/06/2022 14:10:26

10/05/2022 - 09:28:24 105,99 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14

10/05/2022 - 09:28:29 105,98 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:28:53 105,97 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14
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10/05/2022 - 09:28:56 105,96 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:29:05 105,95 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14

10/05/2022 - 09:29:13 105,94 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:29:21 105,93 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:29:24 105,92 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:29:45 102,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:56:32

10/05/2022 - 09:29:49 105,91 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14

10/05/2022 - 09:29:51 101,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:29:59 101,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:30:08 100,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:30:16 100,98 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14

10/05/2022 - 09:30:25 100,97 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:30:30 100,96 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14
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10/05/2022 - 09:30:34 100,95 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:30:47 100,94 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14

10/05/2022 - 09:30:50 100,93 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:30:59 100,92 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14

10/05/2022 - 09:31:03 100,91 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:31:08 100,90 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, anexou notas fiscais
de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do
item 36, conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022 15:36:14

10/05/2022 - 09:31:12 100,89 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:31:18 100,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:31:21 99,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:31:51 99,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:31:55 98,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:32:18 98,90 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:32:23 98,89 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:32:38 98,88 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54
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10/05/2022 - 09:32:41 98,87 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:33:20 98,86 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:33:23 98,85 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:33:50 98,84 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:33:53 98,83 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:34:23 98,82 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:34:26 98,81 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:34:47 98,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:34:49 97,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:35:43 96,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:35:47 95,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:36:04 95,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:36:07 94,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:36:51 94,20 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:36:54 94,19 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01
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10/05/2022 - 09:37:16 94,18 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:35:54

10/05/2022 - 09:37:19 94,17 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

10/05/2022 - 09:37:26 90,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:56:32

10/05/2022 - 09:37:30 89,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:01

0037 - SWITCH 8 PORTAS
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:48:52 191,76 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:42:25 101,43 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,92% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:09:35

09/05/2022 - 10:15:18 200,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:21:55

09/05/2022 - 11:18:28 190,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,67% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:36:21

09/05/2022 - 14:09:09 300,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Cancelado - Após análise minuciosa, ficou constatado que a empresa
deixou de atender os itens 8.3.8 e 8.5.1, sendo assim este pregoeiro e a
equipe de apoio decide pela inabilitação da empresa, por não atender
todos os requisitos editalícios. 07/07/2022 14:13:55

09/05/2022 - 15:27:48 84,80 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

09/05/2022 - 19:49:00 191,75 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 163,00 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:57:13

09/05/2022 - 21:35:19 191,76 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 88,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:21:35 145,00 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:21:55

10/05/2022 - 09:24:26 84,75 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,92% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:09:35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2022 às 11:14:09.
Código verificador: 37975F

Página 72 de 133

10/05/2022 - 09:24:31 84,74 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

10/05/2022 - 09:25:18 84,72 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,92% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:09:35

10/05/2022 - 09:25:21 84,71 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

10/05/2022 - 09:25:39 153,41 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:26:30 84,70 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,92% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:09:35

10/05/2022 - 09:26:35 84,69 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

10/05/2022 - 09:27:37 84,65 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,92% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:09:35

10/05/2022 - 09:27:40 84,64 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

10/05/2022 - 09:29:01 100,00 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Cancelado - Após análise minuciosa, ficou constatado que a empresa
deixou de atender os itens 8.3.8 e 8.5.1, sendo assim este pregoeiro e a
equipe de apoio decide pela inabilitação da empresa, por não atender
todos os requisitos editalícios. 07/07/2022 14:13:55

10/05/2022 - 09:30:18 86,92 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,67% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:36:21

10/05/2022 - 09:30:22 153,40 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:30:34 84,63 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,92% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:09:35

10/05/2022 - 09:30:37 84,62 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

10/05/2022 - 09:32:26 81,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:57:13

10/05/2022 - 09:32:29 80,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14
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10/05/2022 - 09:32:53 80,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:57:13

10/05/2022 - 09:32:56 79,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

10/05/2022 - 09:33:03 78,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:57:13

10/05/2022 - 09:33:06 77,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

10/05/2022 - 09:33:15 70,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:57:13

10/05/2022 - 09:33:18 69,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:14

10/05/2022 - 09:34:14 84,53 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,92% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:09:35

0038 - SWITCH 16 PORTAS
Data Valor CNPJ Situação

06/05/2022 - 17:42:44 447,12 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 10:19:30 300,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 30,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:39:29

09/05/2022 - 14:09:38 400,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 31,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, orçamento e folder,
deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
30/05/2022 12:44:28

09/05/2022 - 15:28:03 269,24 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 41,72% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:10:06

09/05/2022 - 19:49:23 339,80 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 288,88 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:58:06
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09/05/2022 - 21:35:19 339,83 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 110,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:20:00 197,97 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 41,72% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:10:06

10/05/2022 - 09:21:39 235,00 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 30,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:39:29

10/05/2022 - 09:24:40 372,60 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:26:48 271,86 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:29:21 234,00 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 31,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, orçamento e folder,
deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
30/05/2022 12:44:28

10/05/2022 - 09:30:15 150,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço e orçamento, deixando
de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
26/05/2022 14:58:06

0039 - MOUSE OPTICO - conexão USB, três botões, alta precisão, compatível com Windows 7/8/10
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:47:02 58,89 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:43:05 18,63 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:40:19

09/05/2022 - 11:02:08 50,00 (proposta) 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,81% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:45:11

09/05/2022 - 11:19:18 25,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:59:04

09/05/2022 - 15:28:16 9,94 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:31

09/05/2022 - 15:59:05 20,00 (proposta) 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:11:37

09/05/2022 - 19:49:47 58,85 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido
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09/05/2022 - 20:22:52 50,06 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,91% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
17:51:01

09/05/2022 - 21:35:19 58,89 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 12,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:20:00 11,99 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,81% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:45:11

10/05/2022 - 09:24:50 15,53 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:40:19

10/05/2022 - 09:26:38 47,11 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:29:40 11,98 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:11:37

10/05/2022 - 09:29:43 11,97 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,81% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:45:11

10/05/2022 - 09:29:55 47,10 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:30:34 9,90 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:59:04

10/05/2022 - 09:30:37 9,89 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:31

10/05/2022 - 09:30:59 9,88 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 26/05/2022
14:59:04

10/05/2022 - 09:31:03 9,87 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta
apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada
pela empresa. 10/05/2022 16:51:31

10/05/2022 - 09:31:41 11,95 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:11:37

10/05/2022 - 09:31:43 11,94 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,81% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:45:11

10/05/2022 - 09:32:04 18,90 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,91% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
17:51:01
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10/05/2022 - 09:32:05 11,90 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:11:37

10/05/2022 - 09:32:07 11,89 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,81% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:45:11

10/05/2022 - 09:32:55 10,80 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:11:37

0040 - TECLADO SLIM TC 213 C/ FIO USB - conexão USB,A BNT-2
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 18:48:02 78,58 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

06/05/2022 - 17:43:23 57,96 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:01:43 100,00 (proposta) 10.335.363/0001-31 - MB
INFORMATICA LTDA

Válido

09/05/2022 - 11:02:20 100,00 (proposta) 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,71% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:42:16

09/05/2022 - 11:20:04 65,00 (proposta) 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:13:37

09/05/2022 - 15:28:28 35,70 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 15:00:46

09/05/2022 - 15:59:26 50,00 (proposta) 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,37% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:45:50

09/05/2022 - 19:50:13 78,55 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

09/05/2022 - 20:22:52 66,79 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 42,35% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
17:51:22

09/05/2022 - 21:35:19 78,58 (proposta) 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 03:20:08 21,00 (proposta) 12.771.399/0001-93 - L. PUREZA DA
SILVA

Cancelado - A empresa não apresentou nenhum documentação para
análise, sendo assim, inabilito a empresa. 10/05/2022 15:57:24

10/05/2022 - 09:20:01 35,69 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,71% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:42:16
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10/05/2022 - 09:20:04 27,50 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas composição de preço, proposta de preço e
folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi
solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar
a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 26/05/2022 15:00:46

10/05/2022 - 09:24:59 48,30 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

10/05/2022 - 09:26:29 62,86 36.608.865/0001-82 - INFORTEC
INFORMATICA E TECNOLOGIA
EIRELI

Válido

10/05/2022 - 09:29:59 35,60 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,37% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:45:50

10/05/2022 - 09:30:00 35,59 17.513.233/0002-71 - Unha & Cor
Cosméticos Eireli

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,71% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
15:42:16

10/05/2022 - 09:30:04 48,29 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu
todos os requisitos editalícios, sendo assim este pregoeiro e a equipe
de apoio decide pela inabilitação da empresa. 07/07/2022 14:41:42

10/05/2022 - 09:30:47 29,00 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO
TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
10:13:37

10/05/2022 - 09:31:46 45,30 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 42,35% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
17:51:22

10/05/2022 - 09:32:24 33,50 34.494.895/0001-80 - DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,37% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 30/05/2022
12:45:50

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0015 10/05/2022 - 12:49:29 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

EXEQUIBILIDADE.zip

0007 10/05/2022 - 14:05:12 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Proposta de precos - FINAL.zip

0005 10/05/2022 - 14:05:37 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Proposta de precos - Planilha - NFs -
FINAL.zip

0003 10/05/2022 - 14:05:45 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Proposta de precos - Planilha - NFs -
FINAL.zip

0002 10/05/2022 - 14:05:58 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Proposta de precos - Planilha - NFs -
FINAL.zip

0001 10/05/2022 - 14:11:57 08.257.279/0001-03 - MARCOS S
BIUDES EIRELI

Proposta de precos - Planilha - NFs -
FINAL.zip

0026 10/05/2022 - 14:15:21 10.335.363/0001-31 - MB INFORMATICA
LTDA

CUSTOS IGARAPE MIRI.zip

0029 10/05/2022 - 14:16:45 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA.zip

0036 10/05/2022 - 14:16:52 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA.zip

0037 10/05/2022 - 14:17:01 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA.zip

0039 10/05/2022 - 14:17:12 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA.zip

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=976898&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977096&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977097&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977097&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977100&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977100&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977102&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977102&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977129&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977129&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977155&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977157&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977158&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0023 10/05/2022 - 14:17:28 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI

PROPOSTA INFORMATICA
REAJUSTADA IGARAPÉ MIRI X
CUSTO.pdf

0008 10/05/2022 - 14:34:17 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

DILIGENCIA.zip

0024 24/05/2022 - 16:51:37 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA EGC.zip

0030 24/05/2022 - 16:51:45 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA EGC.zip

0031 24/05/2022 - 16:51:52 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA EGC.zip

0034 24/05/2022 - 16:51:59 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA EGC.zip

0040 24/05/2022 - 16:52:09 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

PROPOSTA EGC.zip

0011 24/05/2022 - 16:55:00 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Exequibilidade Eletron itens 11 , 18 ,
19..pdf

0001 24/05/2022 - 17:32:49 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI

PROPOSTA INFORMATICA
REAJUSTADA IGARAPÉ MIRI X CUSTO
DILI.pdf

0028 24/05/2022 - 17:46:51 07.835.442/0001-05 - Only style Comercial
de Produtos Eletrônicos

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E
COMPROVAÇÕES.pdf

0001 26/05/2022 - 15:57:52 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

itens 1,2,3,4,5,13, e 26.pdf

0029 30/05/2022 - 10:38:39 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

exebilidade itens 29,32,35 Eletron..pdf

0038 30/05/2022 - 12:01:59 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Prefeitura de Igarapé-Miri.zip

0033 30/05/2022 - 13:54:46 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

exequibilidade 29,32,33,35,36 Eletron.pdf

0037 30/05/2022 - 14:16:04 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Prefeitura de Igarapé-Miri.zip

0036 30/05/2022 - 18:41:58 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Prefeitura de Igarapé-Miri.zip

0039 30/05/2022 - 18:57:31 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

itens 39 40 eletron.pdf

0039 30/05/2022 - 19:12:32 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

NF entrada rotheador.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:39 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

1 a 01/05/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:39 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

1 a 06/05/2022 06/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:39 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

1 a 06/05/2022 06/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:40 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- a 06/05/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:40 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- a 06/05/2022 06/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:40 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- a 06/05/2022 06/05/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:48 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977159&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977159&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977159&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=977200&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=997959&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=997961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=997962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=997964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=997965&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=997982&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=997982&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=998202&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=998202&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=998202&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=998237&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=998237&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1002279&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1004947&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1005521&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1005842&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1005900&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1006530&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1006566&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1006567&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485527&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485527&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485527&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485527&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485531&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485531&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485531&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485531&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485537&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485537&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485537&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485541&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485541&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485541&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485541&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:48 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- - - - DECLARAÇÕES

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:49 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- - - - HABILITAÇÃO

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:49 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:49 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:49 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

WEB DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022 - 10:49 CÉLIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS REIS

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

MEGA DISTRIBEM LTDA 06/05/2022 - 17:23 ROGÉRIO RIBEIRO LIMA 04251009261307TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ

25/04/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

MEGA DISTRIBEM LTDA 06/05/2022 - 17:25 ROGÉRIO RIBEIRO LIMA 4513604/2022 TRIBUNAL
SUPERIOR DO
TRABALHO

04/02/2022 02/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

MEGA DISTRIBEM LTDA 06/05/2022 - 17:26 ROGÉRIO RIBEIRO LIMA - - - - HABILITAÇÃO

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 09:52 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

1427105 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DE
SANTA
CATARINA

26/04/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 09:52 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

220140047311403Estado de Santa
Catarina

23/03/2022 22/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 09:52 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

5895869/2022 JUSTIÇA DO
TRABALHO

18/02/2022 17/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 09:53 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO
ESTADO DO
CEARÁ

09/02/2017 - Atestado de
Capacidade
Técnica

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 09:54 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- Município Palmitos
SC

04/05/2022 02/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 09:57 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

31/01/2022 30/07/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 09:57 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

31/01/2022 30/07/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

MEGA DISTRIBEM LTDA 09/05/2022 - 10:04 ROGÉRIO RIBEIRO LIMA - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 10:06 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 10:10 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 10:13 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 10:17 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 10:21 Ondina de Souza Carvalho - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 10:24 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- - - - HABILITAÇÃO

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 10:46 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:52 José Itallo de Jesus Santos NA PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO
SERGIPE

19/04/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:53 José Itallo de Jesus Santos NA SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA SE

05/05/2022 04/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:54 José Itallo de Jesus Santos NA JUSTIÇA DO
TRABALHO

10/02/2022 09/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485645&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485653&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485653&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485653&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485656&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5485656&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491613&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491613&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491613&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491613&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5491648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497921&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497921&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497921&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497921&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497934&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497934&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497934&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497934&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497970&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497970&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497970&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5497970&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498007&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498007&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498007&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498007&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498007&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498010&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498010&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498010&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498010&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498127&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498127&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498161&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498161&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5498424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:54 José Itallo de Jesus Santos - ADX
GOVERNANÇA E
GESTÃO LTDA

05/12/2021 - Atestado de
Capacidade
Técnica

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:55 José Itallo de Jesus Santos - PREFEITURA DE
ARACAJU

21/02/2022 22/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:55 José Itallo de Jesus Santos - MINISTÉRIO DA
FAZENDA

30/12/2021 28/06/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:56 José Itallo de Jesus Santos - MINISTÉRIO DA
FAZENDA

30/12/2021 28/06/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:56 José Itallo de Jesus Santos - MINISTÉRIO DA
FAZENDA

30/12/2021 28/06/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:56 José Itallo de Jesus Santos - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:57 José Itallo de Jesus Santos - - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

MB INFORMATICA LTDA 09/05/2022 - 10:58 MEZIE APARECIDA
BAGATINI

- - - - DECLARAÇÕES

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:58 José Itallo de Jesus Santos - - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:58 José Itallo de Jesus Santos - - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 10:59 José Itallo de Jesus Santos - - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 11:00 José Itallo de Jesus Santos - - - - HABILITAÇÃO

Unha & Cor Cosméticos Eireli 09/05/2022 - 11:00 José Itallo de Jesus Santos - - - - DECLARAÇÕES

ASSUNPCAO TEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

09/05/2022 - 11:02 Tiago Silva - - - - HABILITAÇÃO

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 12:05 Leandro Borges Amorim 12309867 TJDFT 09/05/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 12:05 Leandro Borges Amorim 12309867 SEFAZ 09/05/2022 31/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 12:06 Leandro Borges Amorim 12309867 MT 02/05/2022 30/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 12:06 Leandro Borges Amorim - SEFAZ 10/05/2022 27/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 12:06 Leandro Borges Amorim - RFB 09/05/2022 30/06/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 12:08 Leandro Borges Amorim - RFB 09/05/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 12:08 Leandro Borges Amorim - RFB 09/05/2022 30/06/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 12:11 Leandro Borges Amorim - - - - HABILITAÇÃO

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 13:54 Leandro Borges Amorim - - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 13:54 Leandro Borges Amorim - - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 13:54 Leandro Borges Amorim - - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 13:55 Leandro Borges Amorim - - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 13:56 Leandro Borges Amorim - - - - DECLARAÇÕES

ENOQUE INFORMATICA
LTDA - ME

09/05/2022 - 14:05 Leandro Borges Amorim - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS
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EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:14 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

01 egc 09/05/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:14 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

01 egc 09/05/2022 30/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:15 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

01 egc 09/05/2022 30/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:15 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- egc 09/05/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:15 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- egc 09/05/2022 30/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:15 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- egc 09/05/2022 30/06/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:16 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- egc 09/05/2022 30/06/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:16 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:17 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:17 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:18 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:19 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- - - - HABILITAÇÃO

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

09/05/2022 - 15:24 Emmanuela Caminha Veloso
Freire

- - - - DECLARAÇÕES

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:39 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:41 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

0 0 29/04/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:41 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

0 0 09/05/2022 15/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:41 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

0 0 09/05/2022 05/10/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:42 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- 0 09/05/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:42 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- 0 09/05/2022 04/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais
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DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:43 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- 0 09/05/2022 03/09/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:43 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- 0 09/05/2022 03/09/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:47 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:47 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:47 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:49 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- - - - HABILITAÇÃO

DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA

09/05/2022 - 15:50 BRENDON DAMASCENO
SIMOA

- - - - DECLARAÇÕES

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:11 BRUNA CARVALHO - - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:11 BRUNA CARVALHO - - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:11 BRUNA CARVALHO - - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:12 BRUNA CARVALHO - - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:12 BRUNA CARVALHO - - - - HABILITAÇÃO

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:12 BRUNA CARVALHO - - - - DECLARAÇÕES

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:12 BRUNA CARVALHO - federal 03/05/2022 30/10/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:13 BRUNA CARVALHO . estadual 18/04/2022 16/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:13 BRUNA CARVALHO . . 14/04/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:13 BRUNA CARVALHO . . 14/04/2022 11/10/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:14 BRUNA CARVALHO - . 18/01/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:14 BRUNA CARVALHO - municipal 20/04/2022 20/07/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

09/05/2022 - 17:14 BRUNA CARVALHO - . 19/04/2022 19/05/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 18:39 CAIO TARCISO OLIVEIRA 0000 0000 09/05/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 18:40 CAIO TARCISO OLIVEIRA 0000 0000 09/05/2022 31/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 18:41 CAIO TARCISO OLIVEIRA 0000 0000 09/05/2022 31/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 18:42 CAIO TARCISO OLIVEIRA - 0000 09/05/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica
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ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/05/2022 - 20:20 Abraao Satiro de Sousa
Ribeiro

- - - - DECLARAÇÕES

ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/05/2022 - 20:24 Abraao Satiro de Sousa
Ribeiro

- - - - HABILITAÇÃO

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:16 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

04191109251518FORUM
COMARCA DE
ANAJAS

19/04/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:17 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

02021081168031-
0

SEFA 23/11/2022 22/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:17 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

57500351/2021TST 21/12/2022 18/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:18 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- CEM 23/02/2021 - Atestado de
Capacidade
Técnica

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:19 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- PREF15/06/2022EITURA
DE ANAJAS

17/04/2022 15/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:20 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- RFB 23/11/2021 22/05/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:20 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:21 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- - - - DECLARAÇÕES

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:21 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:22 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:22 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:22 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

INNOVATIS COMERCIO
ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

09/05/2022 - 21:22 MÁRCIA HELENA SILVA DE
PAIVA

- - - - HABILITAÇÃO

INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

09/05/2022 - 21:31 ODAIR JOSE PINHEIRO
MACHADO

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI

09/05/2022 - 21:32 ODAIR JOSE PINHEIRO
MACHADO

- - - - HABILITAÇÃO

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

03/06/2022 - 18:40 08/06/2022 - 18:00 13/06/2022 - 18:00

0001 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 450

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

10/05/2022 - 15:38:06 Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5
dias para apresentar um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá
conseguir verificar que está saindo perfeitamente a atualizada. Já referente a CND
Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão
foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a
data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é referente ao HORARIO DE
CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim
os dados, sendo eles nome completo, numero do registro, data de vencimento.
SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE MENCIONAMOS AQUI E
NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL.

Indeferido

Justificativa: Os pontos referentes as certidões citados, foi apenas demonstrado e foi citado o direito de apresentar em 5 dias a cnd municipal, devido a ausência do Certificado de
Regularidade do Contador com nome completo, numero do registro, data de validade e FINALIDADE, reforço que a certidão do contador apresentado pela empresa diverge do
solicitado no edital. Sendo assim, mantenho a inabilitação da empresa.

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:44:59 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Indeferido

Justificativa: Peço que a empresa Justifique o pedido de intenção de recurso.

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:08:28 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Indeferido

Justificativa: Solicito que a empresa apresente comprovação eletrônica de veracidade da certidão no prazo de 30 (trinta) minutos, pode enviar para o e-mail
cpl.igmiri.pa@gmail.com, pois quando fizemos a consulta no site da prefeitura a mesma informou que não existe tal certidão.

08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

10/05/2022 - 16:41:46 VENHO ATRAVÉS DESTE MANIFESTAR INTENÇÃO DE RECURSO, DEVIDO A
NOSSA INABILITACÃO, CAUSANDO UM ENORME PREJUÍZO AO ERÁRIO
PÚBLICO. NOSSOS DOCUMENTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O
EXIGIDO, A FALTA DE EVIDÊNCIA NA INABILITAÇÃO DA EMPRESA MARCOS
S BIUDES, ASSASSINA OS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA JUSTA
CONCORRÊNCIA. ESTOU COM TODOS OS DOCUMENTOS EM MÃOS PARA
APRESENTAR RECURSO AQUI, E NO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:59:26 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

10/05/2022 - 17:20:36 De acordo com o TC 002.021/2022-06 - Indubitavelmente a recusa a intenção de
recurso da Representante é totalmente arbitrária e ilegal, uma vez que a lei é clara
que se deve tão somente analisar os requisitos de admissibilidade deste, e não
adentrar ao mérito da intenção de recurso.

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:06 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:45:09 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 09:55 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:09:50 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0002 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 2340

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:45:05 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Indeferido

Justificativa: Peço que a empresa justifique o pedido de intenção.
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08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

10/05/2022 - 15:55:45 Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5
dias para apresentar um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá
conseguir verificar que está saindo perfeitamente a atualizada. Já referente a CND
Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão
foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a
data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é referente ao HORARIO DE
CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim
os dados, sendo eles nome completo, numero do registro, data de vencimento.
SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE MENCIONAMOS AQUI E
NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL.
Close

Indeferido

Justificativa: Os pontos referentes as certidões citados, foi apenas demonstrado e foi citado o direito de apresentar em 5 dias a cnd municipal, devido a ausência do Certificado de
Regularidade do Contador com nome completo, numero do registro, data de validade e FINALIDADE, reforço que a certidão do contador apresentado pela empresa diverge do
solicitado no edital. Sendo assim, mantenho a inabilitação da empresa.

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:08:32 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:59:33 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:11 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:45:20 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 09:56 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:10:04 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0003 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 2370

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:45:10 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

10/05/2022 - 15:55:50 Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5
dias para apresentar um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá
conseguir verificar que está saindo perfeitamente a atualizada. Já referente a CND
Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão
foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a
data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é referente ao HORARIO DE
CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim
os dados, sendo eles nome completo, numero do registro, data de vencimento.
SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE MENCIONAMOS AQUI E
NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL.
Close

Indeferido

Justificativa: Os pontos referentes as certidões citados, foi apenas demonstrado e foi citado o direito de apresentar em 5 dias a cnd municipal, devido a ausência do Certificado de
Regularidade do Contador com nome completo, numero do registro, data de validade e FINALIDADE, reforço que a certidão do contador apresentado pela empresa diverge do
solicitado no edital. Sendo assim, mantenho a inabilitação da empresa.

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:08:37 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido
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26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:59:38 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:15 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:23 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:45:29 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 09:57 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:10:18 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0004 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 3382/750

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:45:31 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:08:43 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:02 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:29 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:38 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:45:39 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido
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Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 09:58 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:10:33 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0005 - CARTUCHO BROTHER TONNER TN - 1035/1060

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

10/05/2022 - 15:55:55 Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5
dias para apresentar um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá
conseguir verificar que está saindo perfeitamente a atualizada. Já referente a CND
Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão
foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a
data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é referente ao HORARIO DE
CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim
os dados, sendo eles nome completo, numero do registro, data de vencimento.
SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE MENCIONAMOS AQUI E
NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL.
Close

Indeferido

Justificativa: Os pontos referentes as certidões citados, foi apenas demonstrado e foi citado o direito de apresentar em 5 dias a cnd municipal, devido a ausência do Certificado de
Regularidade do Contador com nome completo, numero do registro, data de validade e FINALIDADE, reforço que a certidão do contador apresentado pela empresa diverge do
solicitado no edital. Sendo assim, mantenho a inabilitação da empresa.

0006 - CARTUCHO BROTHER TONNER - 3442

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:45:41 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:08:52 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:08 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:43 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:45:49 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 09:58 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2022 às 11:14:09.
Código verificador: 37975F

Página 88 de 133

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:10:48 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0007 - CARTUCHO BROTHER TONNER - 3470/3472

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:45:46 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

10/05/2022 - 15:56:01 Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5
dias para apresentar um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá
conseguir verificar que está saindo perfeitamente a atualizada. Já referente a CND
Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão
foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a
data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é referente ao HORARIO DE
CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim
os dados, sendo eles nome completo, numero do registro, data de vencimento.
SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE MENCIONAMOS AQUI E
NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL.
Close

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:08:57 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:12 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:52 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:45:58 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 09:59 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:10:59 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0008 - CARTUCHO HP TONNER 05 /80A

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:45:51 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido
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26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:09:05 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:18 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:43:58 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:44:06 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:46:09 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:01 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:11:10 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0009 - TONER HP 83A

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:45:58 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:09:13 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:22 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:44:11 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:44:17 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:46:21 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:10 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:14:57 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0010 - CARTUCHO HP TONNER CB 435 A UNIVERSAL

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:46:02 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:09:17 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:26 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:44:22 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:46:38 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:10 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:11:25 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0011 - CARTUCHO HP TONNER 436 A UNIVERSAL

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:46:11 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido
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26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:09:27 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:33 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:44:35 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

24/05/2022 - 16:14:49 Prezado pregoeiro, a sessão tinha sido suspensa para o juridico analisar as
questoes levantadas das inabilitacoes. Teria algum parecer?

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:46:51 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:11 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:11:41 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0012 - CARTUCHO HP TONNER CC 388 A UNIVERSAL

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.257.279/0001-03 -
MARCOS S BIUDES EIRELI

24/05/2022 - 16:28:39 Prezado pregoeiro, a sessão tinha sido suspensa para o juridico analisar as
questoes levantadas das inabilitacoes. Teria algum parecer?

Deferido

0013 - CARTUCHO HP TONNER CE 285 A UNIVERSAL

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:46:17 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:37 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:44:46 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:47:02 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:11 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:11:53 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0014 - CARTUCHO HP TONNER CE 05A

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:46:22 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:09:37 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:41 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:45:01 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:47:17 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:09 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:12:04 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0015 - CARTUCHO SANSUNG TONNER 105

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.808.979/0001-42 - V. C.
DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

11/05/2022 - 08:00:12 Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos
termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da
intenção de recurso). Por apresentar balanço vigente.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

05.808.979/0001-42 - V. C.
DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

08/06/2022 - 17:13:58 RECURSO POR TERMOS APRESENTADO
CORRETAMENTE O SOLICITADO EM EDITAL.
RECURSO.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:28 Em atenção ao questionamento da empresa V. C. DA
ROCHA DISTRIBUIDORA – ME, inscrita no
CNPJ 05.808.979/0001-4 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron ..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:12:31 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0017 - CARTUCHO SANSUNG TONNER ML2850-B

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:46:30 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:09:45 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:48 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:45:07 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:47:27 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:09 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:12:42 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0018 - CARTUCHO EPSON (TINTA P/ ECOTANK) 664 BKPRETO XL

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:46:34 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:09:50 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:00:53 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:01:05 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:45:12 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:47:43 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:08 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:12:54 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0019 - CARTUCHO EPSON (TINTA P/ ECOTANK) 664 BK CM Y

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:46:41 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:09:59 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:10:07 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:01:11 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:45:24 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:47:57 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:07 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:13:04 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

0020 - FITA EPSON LX 350

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 15:46:46 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 16:10:11 Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a
que usamos para participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em
nenhum momento tentamos fraudar a licitação

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:01:14 Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo,
os mesmos pediram para que entre em contato com eles para comprovação de
autenticidade

Deferido

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

10/05/2022 - 17:45:33 Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO
DIREITO RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA
INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se não for acatado O DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE SEGURANÇA
E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

26.668.902/0001-94 - R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE
INFORMATICA

07/06/2022 - 15:48:09 RAZOES DE RECURSO RAZOES DE RECURSO R N
Baltazar Comércio de Informática - Prefeitura de
Igarapé-Miri.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.164.433/0001-21 -
ELETRON COMERCIO E
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

09/06/2022 - 10:06 Em atenção ao questionamento da empresa R.N.
BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita
no CNPJ 26.668.902/0001-94 , que questiona a sua
inabilitação Recurso Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri Eletron..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

07/07/2022 - 13:13:15 As intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, poisna fase de intenções não foram
abertas. .

Chat
Data Apelido Frase

10/05/2022 - 08:31:39 Pregoeiro Bom dia senhores, daremos inicio a analise das propostas.
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10/05/2022 - 08:31:47 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

10/05/2022 - 09:04:36 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

10/05/2022 - 09:04:36 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

10/05/2022 - 09:04:36 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.

10/05/2022 - 09:04:59 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:04:59 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:00 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:00 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:03 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:03 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:03 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:03 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:06 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:06 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:06 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:06 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:07 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:07 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:10 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:10 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:11 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:11 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:21 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:21 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:23 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:23 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:25 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:25 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:26 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:26 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:27 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:27 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:29 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:29 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:30 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:30 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:31 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:31 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:33 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:33 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:05:34 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:05:34 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:09:21 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:09:21 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:15:07 Sistema O item 0001 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:15:10 Sistema O item 0008 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:15:13 Sistema O item 0002 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:15:24 Sistema O item 0003 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:15:28 Sistema O item 0004 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:15:36 Sistema O item 0006 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:15:38 Sistema O item 0007 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:15:58 Sistema O item 0014 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:16:01 Sistema O item 0005 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:16:13 Sistema O item 0009 foi encerrado.
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10/05/2022 - 09:16:17 Sistema O item 0013 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:16:35 Sistema O item 0011 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:16:38 Sistema O item 0015 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:16:41 Sistema O item 0016 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:16:44 Sistema O item 0017 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:16:47 Sistema O item 0018 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:17:01 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 23,90 para o item 0012 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

10/05/2022 - 09:18:02 Sistema O item 0020 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:18:15 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 23,90 para o item 0012 foi aprovado pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:22 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:22 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:22 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:22 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:25 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:25 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:25 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:25 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:26 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:26 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:30 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:30 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:30 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:30 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:31 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:31 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:32 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 41,99 para o item 0012 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

10/05/2022 - 09:19:32 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:32 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:33 Sistema O item 0010 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:19:36 Sistema O item 0019 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:19:41 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 41,99 para o item 0012 foi aprovado pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:47 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:47 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:47 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:47 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:48 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:48 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:49 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:49 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:52 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:52 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:53 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:53 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:53 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:53 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:54 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:54 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:57 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:57 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:58 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:58 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:19:59 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 09:19:59 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/05/2022 - 09:20:39 Sistema O item 0012 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:29:22 Sistema O item 0021 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:29:28 Sistema O item 0025 foi encerrado.
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10/05/2022 - 09:29:52 Sistema O item 0023 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:30:07 Sistema O item 0024 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:30:17 Sistema O item 0026 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:30:59 Sistema O item 0027 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:31:14 Sistema O item 0034 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:31:20 Sistema O item 0029 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:31:23 Sistema O item 0030 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:31:39 Sistema O item 0032 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:31:41 Sistema O item 0033 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:31:44 Sistema O item 0035 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:32:17 Sistema O item 0038 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:33:29 Sistema O item 0022 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:33:50 Sistema O item 0028 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:34:21 Sistema O item 0031 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:34:24 Sistema O item 0040 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:34:57 Sistema O item 0039 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:36:15 Sistema O item 0037 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:39:33 Sistema O item 0036 foi encerrado.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0001 teve como arrematante MARCOS S. BIUDES - ME - ME com lance de R$ 24,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0002 teve como arrematante MARCOS S. BIUDES - ME - ME com lance de R$ 24,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0003 teve como arrematante MARCOS S. BIUDES - ME - ME com lance de R$ 24,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0004 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 33,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0005 teve como arrematante MARCOS S. BIUDES - ME - ME com lance de R$ 26,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0006 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 35,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0007 teve como arrematante MARCOS S. BIUDES - ME - ME com lance de R$ 36,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0008 teve como arrematante G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,44.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0009 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 23,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0010 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 23,89.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0011 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 23,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0012 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 42,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0013 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 23,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0014 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 29,89.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0015 teve como arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. - ME com lance de R$ 46,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0016 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 33,90.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0017 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 44,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0018 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 13,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0019 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 13,89.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0020 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 20,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0021 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 23,80.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0022 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 23,80.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0023 teve como arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 41,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0024 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 112,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0025 teve como arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 16,80.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0026 teve como arrematante MB INFORMATICA LTDA - ME com lance de R$ 375,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0027 teve como arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 68,14.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0028 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 55,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0029 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R$ 47,37.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0030 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 180,00.
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10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0031 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 120,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0032 teve como arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA - ME com lance de R$ 41,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0033 teve como arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA - ME com lance de R$ 97,50.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0034 teve como arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 98,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0035 teve como arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 16,80.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0036 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R$ 89,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0037 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R$ 69,99.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0038 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 110,00.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0039 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R$ 9,87.

10/05/2022 - 09:42:40 Sistema O item 0040 teve como arrematante L. PUREZA DA SILVA - ME com lance de R$ 21,00.

10/05/2022 - 09:42:45 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

10/05/2022 - 09:43:31 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/05/2022 às 11:45.

10/05/2022 - 09:44:46 F. INNOVATIS COMERCI... Negociação Item 0023: Bom dia Sr. Pregoeiro, ja ofertamos nosso valor limite, nos itens lançados, obrigado!

10/05/2022 - 09:46:20 F. ELETRON COMERCIO ... Negociação Item 0034: Bom dia ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO Lucas , teve um equivico da nossa
parte no item 34 confudimos com item 33, vamos desistir do item 34

10/05/2022 - 09:47:32 F. MB INFORMATICA LTDA Negociação Item 0026: Bom dia Sr. Pregoeiro! Ja ofertamos nosso melhor preço na etapa de lances.

10/05/2022 - 09:48:25 F. MEGA DISTRIBEM LTDA Negociação Item 0032: Bom dia, Sr. Pregoeiro, já estamos em nosso limite para os referidos itens.

10/05/2022 - 09:54:00 F. MARCOS S. BIUDES - ME Negociação Item 0001: Bom dia, já estamos no nossa melhor oferta, para todos os itens.

10/05/2022 - 09:54:10 F. MARCOS S. BIUDES - ME Negociação Item 0002: Bom dia, já estamos no nossa melhor oferta, para todos os itens.

10/05/2022 - 09:54:17 F. MARCOS S. BIUDES - ME Negociação Item 0003: Bom dia, já estamos no nossa melhor oferta, para todos os itens.

10/05/2022 - 09:54:30 F. MARCOS S. BIUDES - ME Negociação Item 0005: Bom dia, já estamos no nossa melhor oferta, para todos os itens.

10/05/2022 - 09:54:42 F. MARCOS S. BIUDES - ME Negociação Item 0005: Bom dia, já estamos no nossa melhor oferta, para todos os itens.

10/05/2022 - 09:54:50 F. MARCOS S. BIUDES - ME Negociação Item 0007: Bom dia, já estamos no nossa melhor oferta, para todos os itens.

10/05/2022 - 09:55:30 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 09:57:43 F. INNOVATIS COMERCI... Documentação Item 0023: Sr. Pregoeiro, estamos antecipando nosso proposta reajustada para todos os
itens ganhos e anexando aqui mesmo no item 023

10/05/2022 - 09:57:54 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 09:58:57 F. R.N. BALTAZAR - C... Documentação Item 0004: Bom dia, já estamos no nosso melhor valor em todos os itens

10/05/2022 - 10:01:26 F. MEGA DISTRIBEM LTDA Negociação Item 0033: Bom dia, Sr. Pregoeiro, já estamos em nosso limite para os referidos itens.

10/05/2022 - 10:05:19 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:26 Sistema A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:29 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:33 Sistema A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:40 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:45 Sistema A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:49 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:52 Sistema A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:56 Sistema A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:05:58 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:06:07 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:06:13 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:06:23 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:06:30 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:06:36 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:06:42 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:06:52 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:07:53 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:08:01 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:08:10 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:08:19 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:08:29 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 10:16:08 F. V. C. DA ROCHA DI... Negociação Item 0015: É a nossa melhor oferta.

10/05/2022 - 10:25:47 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 12:10:41 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item
0034 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 12:10:41 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência da proposta ofertada via chat.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2022 às 11:14:09.
Código verificador: 37975F

Página 100 de 133

10/05/2022 - 12:10:41 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 99,00.

10/05/2022 - 12:11:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:11:50 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:12:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:12:05 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:12:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:12:22 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:12:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:12:40 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:13:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:13:07 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:13:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:13:25 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:13:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:13:42 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:14:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:14:05 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:14:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:14:28 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:14:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:14:52 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:15:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:15:18 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:15:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.
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10/05/2022 - 12:15:40 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:15:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:15:56 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:16:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 14:16 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:16:19 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:16:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 14:16 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:16:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:17:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 14:16 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:17:00 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:17:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 14:17 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:17:25 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:17:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 14:17 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:17:47 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:18:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:18:02 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:18:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:18:24 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:18:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:18:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:20:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 14:19 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:20:00 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:21:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 14:21 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:21:06 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:21:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 14:21 do dia 10/05/2022.
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10/05/2022 - 12:21:28 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:21:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 14:21 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:21:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:22:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:22:09 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:22:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:22:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:23:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 14:23 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:23:07 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:23:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 14:23 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:23:32 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:26:03 F. G S SARMENTO O DI... Documentação Item 0008: PEÇO DESISTENCIA, ITEM COTADO DE MANEIRA ERRONEA

10/05/2022 - 12:30:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:30:50 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:31:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:31:05 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:31:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:31:20 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:31:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 14:31 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:31:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:32:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:32:14 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:32:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 14:32 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:32:38 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.
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10/05/2022 - 12:33:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 14:33 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:33:25 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:33:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 14:33 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:33:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:34:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 14:34 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:34:17 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:34:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 14:34 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:34:37 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:36:37 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0008.

10/05/2022 - 12:36:37 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do valor ofertado via chat.

10/05/2022 - 12:37:07 Sistema O fornecedor G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 12:37:07 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do valor ofertado via chat.

10/05/2022 - 12:37:07 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA com lance de
R$ 35,89.

10/05/2022 - 12:37:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:37 do dia 10/05/2022.

10/05/2022 - 12:37:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/05/2022 - 12:49:29 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:05:12 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:05:37 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:05:45 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:05:58 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:11:57 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:15:21 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:16:45 Sistema A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:16:52 Sistema A diligência do item 0036 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:17:01 Sistema A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:17:12 Sistema A diligência do item 0039 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:17:28 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:34:04 F. R.N. BALTAZAR - C... Documentação Item 0008: Gostaria de solicitar mais tempo para anexarmos a diligencia, por favor

10/05/2022 - 14:34:17 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

10/05/2022 - 14:36:43 Pregoeiro O prazo ainda esta aberto para o item 0008 senhor.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME foi inabilitado no processo.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema Motivo: A empresa apresentou a CND Municipal vencida 08/05/2022, cnd estadual com pendência tributárias,
a certidão do FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022 as 13:50:50 mas quando se observa a
data na página no cabeçalho mostra que o documento foi gerado 06/05/2022 as 12:51, praticamente uma
hora antes da obtenção da certidão, deixou de apresentar o comprovante de regularidade do contador que
apresente, nome completo, numero do registro, data de validade e finalidade, apresentou um simples sem
finalidade e divergente com o solicitado nesse edital, analisando os fatos, a empresa tem o direito de
apresentar no prazo de 05 cinco dias a CND Municipal e apresentar uma nova dentro da validade, a certidão
do FGTS passarei ao setor jurídico para análise do assunto, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA com lance de
R$ 32,00.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA com lance de
R$ 32,00.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
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10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA com lance de
R$ 32,00.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 32,00.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:13:13 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA com lance de
R$ 49,31.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado no processo.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema Motivo: Ao verificar a autenticidade da CND Municipal apresentada pela empresa, retornou a seguinte
resposta de que a certidão não existe, sendo assim, decido pela inabilitação da empresa e encaminharei os
altos para o departamento Jurídico para averiguação do documento e possível tentativa de fraudar a licitação
apresentando documento adulterado, informamos também que tentamos contato com a prefeitura de
Catanduva/SP, mas não tivemos retorno, após diversas tentativas de ligação.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 32,01.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 32,01.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 32,01.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 42,00.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 42,00.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 49,32.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 35,90.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 32,00.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 32,00.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 32,00.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0013 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 32,00.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0014 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 29,90.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 45,00.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 25,00.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 38,65.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

10/05/2022 - 15:26:23 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 21,00.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado no processo.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema Motivo: A empresa apresentou o Balanço Patrimonial do ano de 2020, sendo que o mesmo so seria aceito
conforme legislação até 30/04/2022, portanto deveria ter apresentado o balanço de 2021, sendo assim,
decido pela inabilitação da empresa por deixar de apresentar documento em conformidade com o Edital.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
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10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 38,99.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 38,99.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 38,99.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 45,00.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 33,99.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 49,33.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 40,00.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 36,00.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 39,00.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 41,50.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 56,25.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante L. PUREZA DA SILVA com lance de R$ 49,90.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:29:52 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 38,55.

10/05/2022 - 15:38:06 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2022 - 15:44:59 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0001.

10/05/2022 - 15:45:05 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0002.

10/05/2022 - 15:45:10 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0003.

10/05/2022 - 15:45:31 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0004.

10/05/2022 - 15:45:41 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0006.

10/05/2022 - 15:45:46 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0007.

10/05/2022 - 15:45:51 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0008.

10/05/2022 - 15:45:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0009.

10/05/2022 - 15:46:02 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0010.

10/05/2022 - 15:46:11 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0011.

10/05/2022 - 15:46:17 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0013.

10/05/2022 - 15:46:22 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0014.

10/05/2022 - 15:46:30 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0017.

10/05/2022 - 15:46:34 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0018.

10/05/2022 - 15:46:41 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0019.

10/05/2022 - 15:46:46 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0020.

10/05/2022 - 15:55:45 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

10/05/2022 - 15:55:50 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
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10/05/2022 - 15:55:55 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

10/05/2022 - 15:56:01 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado no processo.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema Motivo: A empresa não apresentou nenhum documentação para análise, sendo assim, inabilito a empresa.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 48,00.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 48,33.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 48,33.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 48,32.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 48,32.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 48,33.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 48,33.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 60,80.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 56,25.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 110,13.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 40,02.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 60,07.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 255,00.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante Only style Comercial de Produtos Eletrônicos com lance de R$
131,90.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 248,61.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 139,86.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 148,99.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 150,00.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O fornecedor L. PUREZA DA SILVA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 15:57:24 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 27,50.

10/05/2022 - 16:03:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2022 às 11:14:09.
Código verificador: 37975F

Página 107 de 133

10/05/2022 - 16:03:44 Sistema Intenção: Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5 dias para apresentar
um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá conseguir verificar que está saindo perfeitamente a
atualizada. Já referente a CND Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022
as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é
referente ao HORARIO DE CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim os dados, sendo eles nome
completo, numero do registro, data de vencimento. SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE
MENCIONAMOS AQUI E NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL.

10/05/2022 - 16:03:44 Sistema Justificativa: Os pontos referentes as certidões citados, foi apenas demonstrado e foi citado o direito de
apresentar em 5 dias a cnd municipal, devido a ausência do Certificado de Regularidade do Contador com
nome completo, numero do registro, data de validade e FINALIDADE, reforço que a certidão do contador
apresentado pela empresa diverge do solicitado no edital. Sendo assim, mantenho a inabilitação da empresa.

10/05/2022 - 16:05:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

10/05/2022 - 16:05:00 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

10/05/2022 - 16:05:00 Sistema Justificativa: Peço que a empresa Justifique o pedido de intenção de recurso.

10/05/2022 - 16:05:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

10/05/2022 - 16:05:17 Sistema Intenção: Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5 dias para apresentar
um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá conseguir verificar que está saindo perfeitamente a
atualizada. Já referente a CND Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022
as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é
referente ao HORARIO DE CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim os dados, sendo eles nome
completo, numero do registro, data de vencimento. SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE
MENCIONAMOS AQUI E NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL. Close

10/05/2022 - 16:05:17 Sistema Justificativa: Os pontos referentes as certidões citados, foi apenas demonstrado e foi citado o direito de
apresentar em 5 dias a cnd municipal, devido a ausência do Certificado de Regularidade do Contador com
nome completo, numero do registro, data de validade e FINALIDADE, reforço que a certidão do contador
apresentado pela empresa diverge do solicitado no edital. Sendo assim, mantenho a inabilitação da empresa.

10/05/2022 - 16:05:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

10/05/2022 - 16:05:34 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

10/05/2022 - 16:05:34 Sistema Justificativa: Peço que a empresa justifique o pedido de intenção.

10/05/2022 - 16:06:28 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

10/05/2022 - 16:06:28 Sistema Intenção: Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5 dias para apresentar
um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá conseguir verificar que está saindo perfeitamente a
atualizada. Já referente a CND Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022
as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é
referente ao HORARIO DE CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim os dados, sendo eles nome
completo, numero do registro, data de vencimento. SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE
MENCIONAMOS AQUI E NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL. Close

10/05/2022 - 16:06:28 Sistema Justificativa: Os pontos referentes as certidões citados, foi apenas demonstrado e foi citado o direito de
apresentar em 5 dias a cnd municipal, devido a ausência do Certificado de Regularidade do Contador com
nome completo, numero do registro, data de validade e FINALIDADE, reforço que a certidão do contador
apresentado pela empresa diverge do solicitado no edital. Sendo assim, mantenho a inabilitação da empresa.

10/05/2022 - 16:06:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

10/05/2022 - 16:06:47 Sistema Intenção: Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5 dias para apresentar
um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá conseguir verificar que está saindo perfeitamente a
atualizada. Já referente a CND Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022
as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é
referente ao HORARIO DE CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim os dados, sendo eles nome
completo, numero do registro, data de vencimento. SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE
MENCIONAMOS AQUI E NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL. Close

10/05/2022 - 16:06:47 Sistema Justificativa: Os pontos referentes as certidões citados, foi apenas demonstrado e foi citado o direito de
apresentar em 5 dias a cnd municipal, devido a ausência do Certificado de Regularidade do Contador com
nome completo, numero do registro, data de validade e FINALIDADE, reforço que a certidão do contador
apresentado pela empresa diverge do solicitado no edital. Sendo assim, mantenho a inabilitação da empresa.

10/05/2022 - 16:08:28 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0001.

10/05/2022 - 16:08:32 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0002.

10/05/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0003.

10/05/2022 - 16:08:43 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0004.

10/05/2022 - 16:08:52 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0006.

10/05/2022 - 16:08:57 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0007.

10/05/2022 - 16:09:05 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0008.

10/05/2022 - 16:09:13 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0009.

10/05/2022 - 16:09:17 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0010.

10/05/2022 - 16:09:27 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0011.
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10/05/2022 - 16:09:37 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0014.

10/05/2022 - 16:09:45 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0017.

10/05/2022 - 16:09:50 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0018.

10/05/2022 - 16:09:59 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0019.

10/05/2022 - 16:10:07 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0019.

10/05/2022 - 16:10:11 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0020.

10/05/2022 - 16:14:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

10/05/2022 - 16:14:58 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

10/05/2022 - 16:14:58 Sistema Justificativa: Solicito que a empresa apresente comprovação eletrônica de veracidade da certidão no prazo
de 30 (trinta) minutos, pode enviar para o e-mail cpl.igmiri.pa@gmail.com, pois quando fizemos a consulta no
site da prefeitura a mesma informou que não existe tal certidão.

10/05/2022 - 16:15:18 Pregoeiro Solicito que a empresa R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME apresente comprovação
eletrônica de veracidade da certidão no prazo de 30 (trinta) minutos, pode enviar para o e-mail
cpl.igmiri.pa@gmail.com, pois quando fizemos a consulta no site da prefeitura a mesma informou que não
existe tal certidão.

10/05/2022 - 16:15:51 Pregoeiro A sessão ficará suspensa por 30 (trinta) minutos para que a empresa apresente a comprovação.

10/05/2022 - 16:41:46 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2022 - 16:49:46 Pregoeiro A empresa não apresentou documento que comprove a autenticidade da certidão apresentada, alegando que
o portal da prefeitura atualizou o site. Mantenho a decisão de inabilitação da empresa pelos motivos já
expostos.

10/05/2022 - 16:50:40 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 16:50:40 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme solicitado, sendo assim, decido pela
desclassificação da proposta apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.

10/05/2022 - 16:50:40 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 47,38.

10/05/2022 - 16:51:01 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 16:51:01 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme solicitado, sendo assim, decido pela
desclassificação da proposta apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.

10/05/2022 - 16:51:01 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 90,00.

10/05/2022 - 16:51:14 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 16:51:14 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme solicitado, sendo assim, decido pela
desclassificação da proposta apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.

10/05/2022 - 16:51:14 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 70,00.

10/05/2022 - 16:51:31 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

10/05/2022 - 16:51:31 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme solicitado, sendo assim, decido pela
desclassificação da proposta apresentada pela empresa, pois a empresa não respondeu o pedido de
diligência para comprovação da exequibilidade da proposta ofertada pela empresa.

10/05/2022 - 16:51:31 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 9,88.

10/05/2022 - 16:56:02 Pregoeiro Senhores, irei repassar ao Jurídico as questões levantada e retornamos no dia 12/05/2022 as 15:00hs.

10/05/2022 - 16:59:26 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0001.

10/05/2022 - 16:59:33 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0002.

10/05/2022 - 16:59:38 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0003.

10/05/2022 - 17:00:02 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0004.

10/05/2022 - 17:00:08 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0006.

10/05/2022 - 17:00:12 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0007.

10/05/2022 - 17:00:18 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0008.

10/05/2022 - 17:00:22 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0009.

10/05/2022 - 17:00:26 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0010.
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10/05/2022 - 17:00:33 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0011.

10/05/2022 - 17:00:37 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0013.

10/05/2022 - 17:00:41 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0014.

10/05/2022 - 17:00:48 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0017.

10/05/2022 - 17:00:53 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0018.

10/05/2022 - 17:01:05 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0018.

10/05/2022 - 17:01:11 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0019.

10/05/2022 - 17:01:14 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0020.

10/05/2022 - 17:20:36 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2022 - 17:43:06 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0001.

10/05/2022 - 17:43:11 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0002.

10/05/2022 - 17:43:15 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0003.

10/05/2022 - 17:43:23 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0003.

10/05/2022 - 17:43:29 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0004.

10/05/2022 - 17:43:38 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0004.

10/05/2022 - 17:43:43 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0006.

10/05/2022 - 17:43:52 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0007.

10/05/2022 - 17:43:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0008.

10/05/2022 - 17:44:06 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0008.

10/05/2022 - 17:44:11 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0009.

10/05/2022 - 17:44:17 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0009.

10/05/2022 - 17:44:22 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0010.

10/05/2022 - 17:44:35 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0011.

10/05/2022 - 17:44:46 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0013.

10/05/2022 - 17:45:01 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0014.

10/05/2022 - 17:45:07 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0017.

10/05/2022 - 17:45:12 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0018.

10/05/2022 - 17:45:24 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0019.

10/05/2022 - 17:45:33 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0020.

11/05/2022 - 08:00:12 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. - ME declarou intenção de recurso para o item 0015.

12/05/2022 - 15:25:58 Pregoeiro Boa tarde senhores.

12/05/2022 - 15:33:31 Pregoeiro Senhores, iremos manter a suspensão do processo, devido ao conflito de hórario com outro certame,
retornaremos amanhã 13/05/2022 as 10hrs

13/05/2022 - 10:00:33 Pregoeiro Bom dia. Senhores, manteremos a suspensão do processo devido novamente a conflito de horário com outra
licitação e reabriremos a licitação dia 13/05/2022 as 15hrs

13/05/2022 - 15:01:19 Pregoeiro Boa tarde senhores.

13/05/2022 - 16:57:49 Pregoeiro Senhores, devido a constante falha no fornecimento de internet iremos suspender a sessão e retornamos
16/05/2022 as 08:30horas.

16/05/2022 - 08:38:14 Pregoeiro Bom dia senhores

16/05/2022 - 09:58:40 Pregoeiro Senhores, devido problemas com internet vamos suspender o pregão e retornamos na tarde de hoje
16/05/2022 as 14:30.

16/05/2022 - 18:25:39 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã 17/05/2022 as
14hrs.

17/05/2022 - 14:06:31 Pregoeiro Boa tarde senhores.
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17/05/2022 - 18:30:43 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender o processo e retornaremos na sexta feira
20/05/2022 as 09hrs

20/05/2022 - 09:11:25 Pregoeiro Bom dia senhores

20/05/2022 - 18:49:58 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos terça feira as 24/05/2022
15 hrs

24/05/2022 - 15:14:21 Pregoeiro Boa tarde senhores.

24/05/2022 - 15:59:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 15:59:53 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:00:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:00:36 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:01:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:01:05 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:01:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:01:33 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:02:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:02 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:02:07 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:02:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:02 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:02:32 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:03:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:03:07 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:03:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:03:26 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:03:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:03:53 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:04:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:04 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:04:27 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:04:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:04 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:04:47 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.
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24/05/2022 - 16:05:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:05:18 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:06:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:06:06 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:06:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:06:35 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:07:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:07:00 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:07:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 18:07 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:07:23 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:07:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:07 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:07:54 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:08:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:08 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:08:30 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:09:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:09:44 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:10:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:10:09 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:10:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:10:32 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:11:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:11:05 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:11:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:11:25 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.
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24/05/2022 - 16:11:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:11:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:12:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 18:12 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:12:35 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:13:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:13:27 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:14:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:14:01 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:14:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 18:14 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:14:23 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:14:49 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

24/05/2022 - 16:14:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 18:14 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:14:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:15:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:15:14 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:15:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:15:34 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:15:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:15:54 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:16:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 18:16 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:16:20 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:17:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 18:16 do dia 24/05/2022.

24/05/2022 - 16:17:00 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

24/05/2022 - 16:28:39 Sistema O fornecedor MARCOS S. BIUDES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0012.

24/05/2022 - 16:51:37 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

24/05/2022 - 16:51:45 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

24/05/2022 - 16:51:52 Sistema A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
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24/05/2022 - 16:51:59 Sistema A diligência do item 0034 foi anexada ao processo.

24/05/2022 - 16:52:09 Sistema A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.

24/05/2022 - 16:55:00 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

24/05/2022 - 17:32:07 F. INNOVATIS COMERCI... Documentação Item 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Etamos enviando proposta readequada com composição
de custo x preços ofertados neste certame, para os itens 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008,
0009, 0012, 0013, 0015, 0016, 0020, 0023, 0025, 0035, 0036, 0037, 0038, anexados no intem 001 para
todos os demais iens arrematados por nossa empresa.

24/05/2022 - 17:32:49 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

24/05/2022 - 17:46:51 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

24/05/2022 - 17:47:50 F. Only style Comerc... Documentação Item 0028: Sr Pregoeiro enviamos a composição de custo e comprovações de entregas para
outros municípios, com empenhos e notas fiscais de venda com os valores similares.

24/05/2022 - 19:59:22 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã 25/05/2022 as
14hrs.

25/05/2022 - 18:09:55 Pregoeiro Senhores, devido a diversas desconexões do fornecimento de internet, a equipe de apoio e este pregoeiro,
decide por suspender o processo e retornar amanhã 26/05/2022 as 14hrs

26/05/2022 - 14:15:09 Pregoeiro Boa tarde senhores.

26/05/2022 - 14:26:17 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:26:17 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 63,00 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:26:17 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 71,99.

26/05/2022 - 14:26:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 14:26:53 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 14:27:36 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:27:36 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 60,89 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:27:36 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 56,91.

26/05/2022 - 14:28:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:28 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 14:28:11 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 14:29:04 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:29:04 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 59,01% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:29:04 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 71,99.

26/05/2022 - 14:29:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:29 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 14:29:30 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 14:30:48 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:30:48 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 57,87% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:30:48 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 89,99.

26/05/2022 - 14:31:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 26/05/2022.
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26/05/2022 - 14:31:19 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 14:31:59 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:31:59 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 62,27% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:31:59 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 72,06.

26/05/2022 - 14:32:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 14:32:26 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 14:33:16 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:33:16 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 59,08% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:33:16 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 96,45.

26/05/2022 - 14:34:15 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:34:15 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 53,72% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:34:15 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 85,25.

26/05/2022 - 14:35:12 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:35:12 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 48,81% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:35:12 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 75,54.

26/05/2022 - 14:35:47 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:35:47 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 47,87% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:35:47 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 65,99.

26/05/2022 - 14:40:45 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:40:45 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 46,95% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:40:45 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 72,89.

26/05/2022 - 14:41:13 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:41:13 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 46,95% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:41:13 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 58,64.
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26/05/2022 - 14:41:51 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:41:51 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 58,24% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:41:51 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 107,76.

26/05/2022 - 14:42:28 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:42:28 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 36,51% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:42:28 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 70,88.

26/05/2022 - 14:43:12 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:43:12 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 58,03% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:43:12 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 40,01.

26/05/2022 - 14:43:43 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:43:43 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 56,09% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:43:43 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 76,50.

26/05/2022 - 14:47:01 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:47:01 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 33,32% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço,
proposta de preço e folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 14:47:01 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 300,00.

26/05/2022 - 14:47:34 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:47:34 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 62,63% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:47:34 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante Unha & Cor Cosméticos Eireli com lance de R$ 17,99.

26/05/2022 - 14:49:08 Sistema O fornecedor MB INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:49:08 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 48,31% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço,
deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 14:49:08 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 379,99.

26/05/2022 - 14:50:41 Sistema O fornecedor ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item
0029 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:50:41 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 35,01% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 14:50:41 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 63,00.

26/05/2022 - 14:52:21 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:52:21 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 42,24% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço,
proposta de preço e folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.
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26/05/2022 - 14:52:21 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 344,32.

26/05/2022 - 14:52:54 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:52:54 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 44,84% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço,
proposta de preço e folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 14:52:54 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 190,00.

26/05/2022 - 14:53:54 Sistema O fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:53:54 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 56,54% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 14:53:54 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 44,00.

26/05/2022 - 14:54:28 Sistema O fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:54:28 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 58,12% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 14:54:28 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 98,09.

26/05/2022 - 14:55:13 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:55:13 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 46,07% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço,
proposta de preço e folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 14:55:13 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 166,00.

26/05/2022 - 14:55:58 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:55:58 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 57,82% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:55:58 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante Unha & Cor Cosméticos Eireli com lance de R$ 17,99.

26/05/2022 - 14:56:32 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:56:32 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,57% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:56:32 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 94,18.

26/05/2022 - 14:57:13 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:57:13 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:57:13 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 84,53.

26/05/2022 - 14:58:06 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:58:06 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 55,86% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço
e orçamento, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

26/05/2022 - 14:58:06 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 197,97.

26/05/2022 - 14:59:04 Sistema O fornecedor ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item
0039 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 14:59:04 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 14:59:04 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA com lance de R$ 10,80.
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26/05/2022 - 15:00:46 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.

26/05/2022 - 15:00:46 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,00% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço,
proposta de preço e folders, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

26/05/2022 - 15:00:46 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 29,00.

26/05/2022 - 15:10:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:10:42 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:11:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:11:11 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:11:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:11:33 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:12:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:12:40 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:13:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:13:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:14:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:14:11 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:14:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:14:36 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:14:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:14:55 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:15:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:15:14 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:15:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:15:34 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:15:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 26/05/2022.
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26/05/2022 - 15:15:52 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:16:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 17:16 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:16:20 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:16:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 17:16 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:16:43 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:17:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 26/05/2022.

26/05/2022 - 15:17:02 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

26/05/2022 - 15:17:19 F. Only style Comerc... Documentação Item 0028: Sr pregoeiro, já anexamos ontem. Você precisa mais alguma comprovação? ou
nos chamou equivocadamente?

26/05/2022 - 15:19:14 F. ELETRON COMERCIO ... Documentação Item 0013: boa tarde Sr. preciso de mais tempo

26/05/2022 - 15:26:45 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0028.

26/05/2022 - 15:26:45 Sistema Motivo: A empresa já anexou os documentos necessários ao pedido de diligência.

26/05/2022 - 15:33:11 Pregoeiro Senhores, o prazo de 02 (duas) horas é prazo mais do que suficiente para a apresentação das composições
solcitadas, ora, para formular as propostas dos senhores, os mesmos não fizeram composição para saber
até onde os senhores poderiam dar lances, em tese ja é para estar pronto esse documento e os senhores
apenas adaptarem, já tivemos problemas com valores inexequíveis uma vez e por isso exijo a comprovação
da exequibilidade dos valores, como forma de resguardar a administração desta secretaria.

26/05/2022 - 15:57:52 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

26/05/2022 - 15:59:25 F. ELETRON COMERCIO ... Documentação Item 0001: Lucas estou enviando todos em um so anexo tudo bem , no anexo 1.

26/05/2022 - 19:14:38 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos segunda feira 30/05/2022
as 10hrs.

30/05/2022 - 10:01:29 Pregoeiro Bom dia senhores.

30/05/2022 - 10:02:55 Sistema O fornecedor Unha & Cor Cosméticos Eireli foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:02:55 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 59,98% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:02:55 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 22,14.

30/05/2022 - 10:04:20 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:04:20 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 43,42% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:04:20 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 89,06.

30/05/2022 - 10:05:46 Sistema O fornecedor ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item
0032 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:05:46 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 53,36% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:05:46 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 69,99.

30/05/2022 - 10:06:44 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:06:44 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 57,86% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:06:44 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 107,90.

30/05/2022 - 10:07:49 Sistema O fornecedor ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item
0034 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:07:49 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 39,91% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
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30/05/2022 - 10:07:49 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 170,78.

30/05/2022 - 10:08:22 Sistema O fornecedor Unha & Cor Cosméticos Eireli foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:08:22 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,83% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:08:22 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 31,85.

30/05/2022 - 10:09:35 Sistema O fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:09:35 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 55,92% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:09:35 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 86,92.

30/05/2022 - 10:10:06 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:10:06 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 41,72% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:10:06 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME com lance de R$ 234,00.

30/05/2022 - 10:11:37 Sistema O fornecedor DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:11:37 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 83,22% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:11:37 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante Unha & Cor Cosméticos Eireli com lance de R$ 11,89.

30/05/2022 - 10:13:37 Sistema O fornecedor ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item
0040 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 10:13:37 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,00% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 10:13:37 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA com lance de R$ 33,50.

30/05/2022 - 10:14:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 12:14 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:14:52 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:15:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:15:33 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:16:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:16:12 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:17:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:17:21 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:17:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:17:54 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:18:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 12:18 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:18:49 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:19:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 12:19 do dia 30/05/2022.
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30/05/2022 - 10:19:37 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:19:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 12:19 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:19:37 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:20:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:20:15 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:20:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:20:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:21:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 12:21 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:21:21 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:21:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 12:21 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 10:21:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 10:38:34 F. ELETRON COMERCIO ... Documentação Item 0029: Bom dia lucas vou enviar todos no anexo 29

30/05/2022 - 10:38:39 Sistema A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.

30/05/2022 - 12:01:59 Sistema A diligência do item 0038 foi anexada ao processo.

30/05/2022 - 12:33:44 Sistema O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 12:33:44 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 50,75% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 12:33:44 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 31,05.

30/05/2022 - 12:34:09 Sistema O fornecedor ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item
0033 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 12:34:09 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 55,65% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 12:34:09 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 131,43.

30/05/2022 - 12:35:11 Sistema O fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 12:35:11 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 38,18% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 12:35:11 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 192,00.

30/05/2022 - 12:35:54 Sistema O fornecedor ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item
0036 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 12:35:54 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 63,97% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 12:35:54 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 100,90.

30/05/2022 - 12:36:21 Sistema O fornecedor ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item
0037 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 12:36:21 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,67% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
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30/05/2022 - 12:36:21 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME com lance de R$ 100,00.

30/05/2022 - 12:44:28 Sistema O fornecedor ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 12:44:28 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 31,14% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço,
orçamento e folder, deixando de apresentar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de
diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade
seu valor proposto.

30/05/2022 - 12:44:28 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante Inovamax Teleinformatica Ltda. com lance de R$ 235,00.

30/05/2022 - 12:45:11 Sistema O fornecedor Unha & Cor Cosméticos Eireli foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 12:45:11 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 79,81% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 12:45:11 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 15,53.

30/05/2022 - 12:45:50 Sistema O fornecedor DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA foi desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 12:45:50 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 57,37% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 12:45:50 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante Unha & Cor Cosméticos Eireli com lance de R$ 35,59.

30/05/2022 - 12:53:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 12:53:06 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 12:53:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 14:53 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 12:53:32 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 12:53:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 12:53:57 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 12:54:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 12:54:17 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 12:54:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 12:54:42 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 12:55:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 12:55:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 12:56:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 14:56 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 12:56:15 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 12:56:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 14:56 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 12:56:35 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 13:54:46 Sistema A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.

30/05/2022 - 14:16:04 Sistema A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.

30/05/2022 - 15:27:12 Sistema O fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.
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30/05/2022 - 15:27:12 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 15:27:12 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 35,96.

30/05/2022 - 15:30:22 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 15:30:22 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 15:30:22 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA com lance de R$ 221,00.

30/05/2022 - 15:36:14 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item
0036 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 15:36:14 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 61,40% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas composição de preço,
anexou notas fiscais de outros produtos, deixando de apresentar nota fiscal de entrada do item 36, conforme
foi solicitada no pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 15:36:14 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 110,40.

30/05/2022 - 15:39:29 Sistema O fornecedor Inovamax Teleinformatica Ltda. foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 15:39:29 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 30,85% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 15:39:29 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 271,86.

30/05/2022 - 15:40:19 Sistema O fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 15:40:19 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 79,63% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 15:40:19 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 18,90.

30/05/2022 - 15:42:16 Sistema O fornecedor Unha & Cor Cosméticos Eireli foi desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 15:42:16 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,71% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 15:42:16 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 45,30.

30/05/2022 - 15:47:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 17:47 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 15:47:18 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 15:47:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 17:47 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 15:47:53 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 15:48:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 17:48 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 15:48:19 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 17:50:35 Sistema O fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 17:50:35 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 57,76% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 17:50:35 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME com lance de R$ 160,00.

30/05/2022 - 17:51:01 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

30/05/2022 - 17:51:01 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 67,91% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 17:51:01 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 47,10.

30/05/2022 - 17:51:22 Sistema O fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI foi desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.
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30/05/2022 - 17:51:22 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 42,35% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

30/05/2022 - 17:51:22 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 48,29.

30/05/2022 - 17:52:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 19:51 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 17:52:02 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 17:52:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 19:52 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 17:52:22 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 17:52:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 19:52 do dia 30/05/2022.

30/05/2022 - 17:52:47 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

30/05/2022 - 18:41:58 Sistema A diligência do item 0036 foi anexada ao processo.

30/05/2022 - 18:57:31 Sistema A diligência do item 0039 foi anexada ao processo.

30/05/2022 - 19:12:32 Sistema A diligência do item 0039 foi anexada ao processo.

30/05/2022 - 22:48:55 Pregoeiro Senhores, devido o problema com fornecimento de internet, iremos suspender o processo e retornar quarta
feira 01/06/2022 as 14 hrs

01/06/2022 - 14:04:10 Pregoeiro Boa tarde senhores.

01/06/2022 - 14:10:26 Sistema O fornecedor ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

01/06/2022 - 14:10:26 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 57,76% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou composição de preço e nota
fiscal de saída, deixando de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

01/06/2022 - 14:10:26 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante Inovamax Teleinformatica Ltda. com lance de R$ 170,00.

01/06/2022 - 14:11:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 01/06/2022.

01/06/2022 - 14:11:53 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, frete, taxas e impostos, além de comprovar
o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

01/06/2022 - 16:39:01 Sistema O fornecedor Inovamax Teleinformatica Ltda. foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

01/06/2022 - 16:39:01 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 34,96% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

01/06/2022 - 16:39:01 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 209,10.

01/06/2022 - 18:06:52 Pregoeiro Senhores, devido a diversas desconexões do fornecimento de internet, iremos suspender o processo e
retornaremos na sexta feira dia 03/06/2022 as 09 hrs

03/06/2022 - 09:34:37 Pregoeiro Bom dia senhores

03/06/2022 - 17:17:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/06/2022 - 17:17:12 Sistema Intenção: VENHO ATRAVÉS DESTE MANIFESTAR INTENÇÃO DE RECURSO, DEVIDO A NOSSA
INABILITACÃO, CAUSANDO UM ENORME PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. NOSSOS DOCUMENTOS
ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO, A FALTA DE EVIDÊNCIA NA INABILITAÇÃO DA
EMPRESA MARCOS S BIUDES, ASSASSINA OS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA JUSTA
CONCORRÊNCIA. ESTOU COM TODOS OS DOCUMENTOS EM MÃOS PARA APRESENTAR RECURSO
AQUI, E NO MINISTÉRIO PÚBLICO.

03/06/2022 - 17:17:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/06/2022 - 17:17:16 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:17:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/06/2022 - 17:17:18 Sistema Intenção: De acordo com o TC 002.021/2022-06 - Indubitavelmente a recusa a intenção de recurso da
Representante é totalmente arbitrária e ilegal, uma vez que a lei é clara que se deve tão somente analisar os
requisitos de admissibilidade deste, e não adentrar ao mérito da intenção de recurso.

03/06/2022 - 17:17:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/06/2022 - 17:17:21 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:17:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
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03/06/2022 - 17:17:30 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:17:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

03/06/2022 - 17:17:42 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:17:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

03/06/2022 - 17:17:52 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:17:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

03/06/2022 - 17:17:57 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:18:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

03/06/2022 - 17:18:02 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:18:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

03/06/2022 - 17:18:06 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:18:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

03/06/2022 - 17:18:09 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:18:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

03/06/2022 - 17:18:12 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:18:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

03/06/2022 - 17:18:15 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:18:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

03/06/2022 - 17:18:21 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:18:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

03/06/2022 - 17:18:25 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:18:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

03/06/2022 - 17:18:29 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:18:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

03/06/2022 - 17:18:33 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:18:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

03/06/2022 - 17:18:39 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:18:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

03/06/2022 - 17:18:43 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:18:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

03/06/2022 - 17:18:48 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:18:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

03/06/2022 - 17:18:52 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:18:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

03/06/2022 - 17:18:57 Sistema Intenção: Pregoeiro, referente a CND Municipal vencida 08/05/2022, temos o prazo de 5 dias para apresentar
um atualizada, mas se consultar no site da prefeitura irá conseguir verificar que está saindo perfeitamente a
atualizada. Já referente a CND Estadual com pendência tributárias, a mesma é POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA, então está regularizada. A certidão do FGTS, mostra que a certidão foi emitida dia 06/05/2022
as 13:50:50, pois é o HORARIO de BRASILIA, mas a data no cabeçalho gerado 06/05/2022 as 12:51 é
referente ao HORARIO DE CUIABA (data/hora esta do computador onde foi gerado o documento). Nos
apresentamos o documento de regularidade do contador e no mesmo consta sim os dados, sendo eles nome
completo, numero do registro, data de vencimento. SENDO ASSIM SOLICITO QUE VERIFIQUE O QUE
MENCIONAMOS AQUI E NOS HABILITE NOVAMENTE, POIS CUMPRIMOS COM O EDITAL. Close

03/06/2022 - 17:19:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

03/06/2022 - 17:19:03 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:19:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
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03/06/2022 - 17:19:08 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:19:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

03/06/2022 - 17:19:13 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:19:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

03/06/2022 - 17:19:17 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:19:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

03/06/2022 - 17:19:21 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:19:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

03/06/2022 - 17:19:25 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:19:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

03/06/2022 - 17:19:44 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:19:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

03/06/2022 - 17:19:49 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:19:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

03/06/2022 - 17:19:54 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:19:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

03/06/2022 - 17:19:58 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:20:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

03/06/2022 - 17:20:16 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:20:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

03/06/2022 - 17:20:21 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:20:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

03/06/2022 - 17:20:25 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:20:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

03/06/2022 - 17:20:33 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:20:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

03/06/2022 - 17:20:38 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:20:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

03/06/2022 - 17:20:42 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:20:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

03/06/2022 - 17:20:49 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:20:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

03/06/2022 - 17:20:54 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:20:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

03/06/2022 - 17:20:58 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:21:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

03/06/2022 - 17:21:02 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:21:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

03/06/2022 - 17:21:07 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:21:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

03/06/2022 - 17:21:19 Sistema Intenção: Prezado pregoeiro, a sessão tinha sido suspensa para o juridico analisar as questoes levantadas
das inabilitacoes. Teria algum parecer?

03/06/2022 - 17:21:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.
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03/06/2022 - 17:21:19 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:21:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

03/06/2022 - 17:21:26 Sistema Intenção: Prezado pregoeiro, a sessão tinha sido suspensa para o juridico analisar as questoes levantadas
das inabilitacoes. Teria algum parecer?

03/06/2022 - 17:21:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

03/06/2022 - 17:21:30 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:21:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

03/06/2022 - 17:21:35 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:21:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

03/06/2022 - 17:21:40 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:21:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

03/06/2022 - 17:21:45 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:21:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

03/06/2022 - 17:21:50 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:21:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

03/06/2022 - 17:21:54 Sistema Intenção: Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão
339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Por apresentar balanço vigente.

03/06/2022 - 17:22:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

03/06/2022 - 17:22:01 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:22:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

03/06/2022 - 17:22:10 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:22:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

03/06/2022 - 17:22:16 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:22:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

03/06/2022 - 17:22:21 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:22:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

03/06/2022 - 17:22:26 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:22:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

03/06/2022 - 17:22:31 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:22:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

03/06/2022 - 17:22:35 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:22:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

03/06/2022 - 17:22:40 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:22:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

03/06/2022 - 17:22:48 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:22:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

03/06/2022 - 17:22:54 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:23:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

03/06/2022 - 17:23:00 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:23:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

03/06/2022 - 17:23:06 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:23:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

03/06/2022 - 17:23:10 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:23:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.
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03/06/2022 - 17:23:16 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:23:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

03/06/2022 - 17:23:22 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 17:23:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

03/06/2022 - 17:23:27 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida

03/06/2022 - 17:23:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

03/06/2022 - 17:23:32 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:23:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

03/06/2022 - 17:23:37 Sistema Intenção: Declaramos intenção sobre nossa inabilitação indevida, pois a CDN Municipal é a que usamos para
participar de outros pregões no qual ja fomos habilitados, em nenhum momento tentamos fraudar a licitação

03/06/2022 - 17:23:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

03/06/2022 - 17:23:42 Sistema Intenção: Entramos em contato no telefone (17) 3531-9107, falamos com Thaisa e Oswaldo, os mesmos
pediram para que entre em contato com eles para comprovação de autenticidade

03/06/2022 - 17:23:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

03/06/2022 - 17:23:47 Sistema Intenção: Estamos manifestando interesse no recurso pela inabilitação e que é o NOSSO DIREITO
RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO, AINDA QUE SEJA INDEFERIDO OS ARGUMENTOS, e que se
não for acatado O DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, iremos manifestar MANDADO DE
SEGURANÇA E PEDIR SUSPENSÃO DO CERTAME.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:23 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.
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03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:19:32 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFORTEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA EIRELI.

03/06/2022 - 18:20:03 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA
DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI.

03/06/2022 - 18:20:03 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA
DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI.

03/06/2022 - 18:20:13 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Only style Comercial de Produtos
Eletrônicos.

03/06/2022 - 18:20:27 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA.

03/06/2022 - 18:20:38 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME.

03/06/2022 - 18:20:48 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/06/2022 às 18:40.

03/06/2022 - 18:59:17 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 08/06/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 13/06/2022 às 18:00.

07/06/2022 - 15:45:09 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0001.

07/06/2022 - 15:45:20 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0002.

07/06/2022 - 15:45:29 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0003.

07/06/2022 - 15:45:39 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0004.

07/06/2022 - 15:45:49 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0006.

07/06/2022 - 15:45:58 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0007.

07/06/2022 - 15:46:09 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0008.

07/06/2022 - 15:46:21 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0009.

07/06/2022 - 15:46:38 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0010.

07/06/2022 - 15:46:51 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0011.

07/06/2022 - 15:47:02 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0013.

07/06/2022 - 15:47:17 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0014.

07/06/2022 - 15:47:27 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0017.

07/06/2022 - 15:47:43 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0018.

07/06/2022 - 15:47:57 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0019.

07/06/2022 - 15:48:09 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME enviou recurso para o item 0020.

08/06/2022 - 17:13:58 Sistema O fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. - ME enviou recurso para o item 0015.

09/06/2022 - 09:55:05 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0001.

09/06/2022 - 09:56:34 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0002.

09/06/2022 - 09:57:06 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0003.

09/06/2022 - 09:58:05 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0004.

09/06/2022 - 09:58:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0006.

09/06/2022 - 09:59:35 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0007.

09/06/2022 - 10:01:03 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0008.

09/06/2022 - 10:06:06 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0020.

09/06/2022 - 10:07:20 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0019.

09/06/2022 - 10:08:14 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0018.
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09/06/2022 - 10:09:09 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0017.

09/06/2022 - 10:09:40 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0014.

09/06/2022 - 10:10:18 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0009.

09/06/2022 - 10:10:49 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0010.

09/06/2022 - 10:11:15 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0011.

09/06/2022 - 10:11:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0013.

09/06/2022 - 10:28:16 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0015.

15/06/2022 - 16:50:44 Pregoeiro Boa tarde senhores, devido a problemas com fornecimento de internet, iremos manter a suspensão do
processo e retornaremos na sexta-feira dia 17/06/2022 as 09hrs.

21/06/2022 - 12:12:47 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

21/06/2022 - 12:13:20 Sistema O item 0005 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

21/06/2022 - 12:13:57 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

22/06/2022 - 14:29:39 Sistema O item 0034 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

22/06/2022 - 14:29:39 Sistema Motivo: Após uma análise minuciosa foi verificado que a empresa deixou de enviar o balanço patrimonial.

22/06/2022 - 14:30:35 Sistema O fornecedor DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA foi rejeitado no processo.

22/06/2022 - 14:30:35 Sistema Motivo: Após uma análise minuciosa, ficou constatado que a empresa deixou de comprovar sua qualificação
economica financeiro através do balanço patrimonial, sendo assim decido pela inabilitação da empresa, uma
vez que a mesma deixou de atender todos os requesitos editalicios.

22/06/2022 - 14:30:35 Sistema O fornecedor DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA foi rejeitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

22/06/2022 - 14:30:35 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 221,02.

22/06/2022 - 14:30:47 Sistema O item 0034 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.
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07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:13:28 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 13:15:05 Sistema O item 0009 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:13:25 Sistema O item 0037 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

07/07/2022 - 14:13:25 Sistema Motivo: Após análise minuciosa, ficou constatado que a empresa deixou de atender os itens 8.3.8 e 8.5.1,
sendo assim este pregoeiro e a equipe de apoio decide pela inabilitação da empresa, por não atender todos
os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:13:55 Sistema O fornecedor ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME foi rejeitado no processo.

07/07/2022 - 14:13:55 Sistema Motivo: Após análise minuciosa, ficou constatado que a empresa deixou de atender os itens 8.3.8 e 8.5.1,
sendo assim este pregoeiro e a equipe de apoio decide pela inabilitação da empresa, por não atender todos
os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:13:55 Sistema O fornecedor ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME foi rejeitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 14:13:55 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante Inovamax Teleinformatica Ltda. com lance de R$ 145,00.

07/07/2022 - 14:21:55 Sistema O fornecedor Inovamax Teleinformatica Ltda. foi rejeitado no processo.

07/07/2022 - 14:21:55 Sistema Motivo: Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu todos os requisitos editalícios, sendo
assim este pregoeiro e a equipe de apoio decide pela inabilitação da empresa.

07/07/2022 - 14:21:55 Sistema O fornecedor Inovamax Teleinformatica Ltda. foi rejeitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 14:21:55 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
com lance de R$ 153,40.

07/07/2022 - 14:25:28 Sistema O item 0028 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

07/07/2022 - 14:25:28 Sistema Motivo: Após uma nova análise, ficou constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios,
e apresentou balanço patrimonial do ano de 2020 sendo que o correto seria do ano de 2021, diante dos fatos
este pregoeiro decide por inabilitar a empresa.

07/07/2022 - 14:26:36 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi rejeitado no processo.

07/07/2022 - 14:26:36 Sistema Motivo: Após uma nova análise, ficou constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios,
e apresentou balanço patrimonial do ano de 2020 sendo que o correto seria do ano de 2021, diante dos fatos
este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa.

07/07/2022 - 14:26:36 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi rejeitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 14:26:36 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R$ 132,00.

07/07/2022 - 14:26:46 Sistema O fornecedor Only style Comercial de Produtos Eletrônicos foi rejeitado no processo.

07/07/2022 - 14:26:46 Sistema Motivo: Após uma nova análise, ficou constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios,
e apresentou balanço patrimonial do ano de 2020 sendo que o correto seria do ano de 2021, diante dos fatos
este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa.

07/07/2022 - 14:32:00 Sistema O item 0001 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:32:00 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:32:34 Sistema O item 0002 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:32:34 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:32:43 Sistema O item 0003 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:32:43 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:32:51 Sistema O item 0004 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:32:51 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:33:20 Sistema O item 0009 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:33:20 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:33:29 Sistema O item 0010 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:33:29 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:33:53 Sistema O item 0011 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:33:53 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:34:07 Sistema O item 0013 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:34:07 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:34:16 Sistema O item 0015 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:34:16 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:34:24 Sistema O item 0017 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:34:24 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:34:33 Sistema O item 0018 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:34:33 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:34:42 Sistema O item 0019 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:34:42 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:34:52 Sistema O item 0020 teve a adjudicação revertida por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 14:34:52 Sistema Motivo: Após nova análise, foi constatado que a empresa não atendeu todos os requisitos editalícios.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado no processo.
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07/07/2022 - 14:41:42 Sistema Motivo: Após análise, ficou constatado que a empresa não tendeu todos os requisitos editalícios, sendo
assim este pregoeiro e a equipe de apoio decide pela inabilitação da empresa.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0001
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 84,30.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0002
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 79,75.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0003
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 76,09.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0004
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 91,15.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0005
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 72,07.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0009
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 71,17.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0010
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 48,33.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0011
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 48,33.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0013
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 58,65.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0015
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 107,77.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0017
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 110,14.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0018
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante WEB DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R$ 38,56.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0019
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 73,50.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0020
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 40,02.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0022
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 60,17.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0026
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com
lance de R$ 403,40.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0029
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 89,07.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0032
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 70,00.
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07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0033
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE
ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI com lance de R$ 182,00.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0035
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 31,86.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0037
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 153,41.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0039
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI com lance de
R$ 47,11.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O fornecedor ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0040
pela autoridade competente.

07/07/2022 - 14:41:42 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 48,30.

07/07/2022 - 15:00:12 Sistema O item 0028 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

07/07/2022 - 15:00:22 Sistema O item 0037 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

07/07/2022 - 15:04:15 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0001 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0002 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0003 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0004 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0005 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0006 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0007 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0008 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0009 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0010 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0011 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0012 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0013 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0014 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0015 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0016 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0017 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0018 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0019 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0020 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0021 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0022 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0023 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0024 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0025 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0026 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0027 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.
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25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0028 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0029 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0030 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0031 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0032 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0033 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0034 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0035 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0036 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0037 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0038 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0039 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

25/08/2022 - 15:51:15 Sistema O Item 0040 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

Viviane Regina dos Santos Lobato Pantoja

Apoio
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