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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

Pregão Eletrônico - 202201210001

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

25/02/2022 09:05 25/02/2022 10:00 04/03/2022 10:00 09/03/2022 09:59 09/03/2022 10:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

04/03/2022 - 08:09 Declarações 07/03/2022 - 09:19

Bom dia!
Gostaria de verificar se as declarações solicitadas no item 7.2.J. Onde é solicitado 5 declarações porem não consta no edital modelo ou site para ser retirados.
Também gostaria de verificar sobre a declaração do item 7.3.3 onde solicita o envio de e-mail para vocês porem ainda não recebemos retorno.

Bom dia prezado,
As declarações exigidas no item 7.2.J, não obedecem modelo padrão, as licitantes podem apresenta-las conforme sua descrição e individualidade.
Quanto a declaração do item 7.3.3 o setor responsável para tal emissão é o Setor de Compras Municipal, obedecendo um cronograma, expedindo através do endereço eletrônico
disponível no edital ou fisicamente no próprio setor.

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

0001 APITO PLÁSTICO RESISTENTE E GRANDE.
APITO PARA ARBITRAGEM PROFISSIONAL DE
PLÁSTICO COM CORDÃO, APITO
PROFISSIONAL EM PLÁSTICO ABS COM
BOLINHA QUE NÃO TRAVA EM CONTATO COM
A SALIVA OU ÁGUA. REQUER POUCO
ESFORÇO PARA APITAR. SOM GRAVE.
MEDIDAS APROXIMADAS: 5,2 CM X 1,9CM.
TIPO SCALIBU 960.

29,67 200 - UN Aceito

0002 BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, H2L,
COSTURADA OU MATRIZADA, COM 32
GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC,
TAMANHO 54-60 CM DE DIÂMETRO, PESO 325-
400G.

95,00 230 - UN Aceito

0003 BOLA DE BASQUETE JUVENIL, MATIRIZADA,
CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM
REMOVÍVEL E LUBRIFICADO,
CONFECCIONADA EM MICROFIBRA. PESO
510-565. CIRCUNFERÊNCIA: 72-74.

65,97 110 - UN Aceito

0004 BOLA DE BASQUETE OFICIAL ADULTO,
CÂMARA DE BUTIL, CONFECCIONADA EM
BORRACHA, TAMANHO 75 – 78 CM, PESO 600
– 650 G, MIOLO REMOVÍVEL POR AMARELO,
AZUL E BRANCO.

65,97 110 - UN Aceito

0005 BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL –
CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM, PESO 410 – 450
G, CÂMARA AIRBILITY COSTURADA, MIOLO
SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO,
CONFECCIONADA EM PVC. TECNOLOGIA
ULTRA FUSION, SEM COSTURA.

71,67 400 - UN Aceito

0006 BOLA FUTEBOL DE CAMPO JUVENIL,
CIRCUNFERÊNCIA 64-66CM, PESO 360 – 390
G, CÂMARA BUTIL, COSTURADA,
COMPOSIÇÃO PVC E EVA.

68,30 200 - UN Aceito

0007 BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL,
COMPOSIÇÃO: PVC, PESO 400 – 440 G,
CIRCUNFERÊNCIA: 60 – 64 CM, MODELO
MATRIZADO, DIVISÃO DE 32 GOMOS, SISTEMA
AIRBILITY.

82,97 400 - UN Aceito

0008 BOLA DE VÔLEI OFICIAL. CONFECCIONADA
EM PU, ACABAMENTO 18 GOMOS,
MATRIZADA, TAMANHO 65-67 CM DE
DIÂMETRO, PESO: 260- 280 G.

66,63 400 - UN Aceito

0009 BOLA DE VÔLEI JUVENIL, COSTURADA,
CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E
LUBRIFICADO, CONFECCIONADA EM PVC.
PESO: 260-280G. CIRCUNFERÊNCIA: 65 A 67
CM.

59,97 200 - UN Aceito
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0010 REDE PARA VOLEIBOL OFICIAL - MEDIDAS:
ALTURA 1,00M, LARGURA 10,00 M, MALHA 10 X
10 CM, FIO ESPESSURA 2 MM, MATERIAL
100% PEAD (POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE), FIO TRANÇADO. FAIXA DE LONA
100% ALGODÃO COM COSTURA DUPLA NA
PARTE SUPERIOR DA REDE.

201,63 120 - UN Aceito

0011 ANTENA OFICIAL DE VÔLEI EM FIBRA DE
VIDRO.

115,00 150 - PAR Aceito

0012 CAMISA, SHORT DE CAMPO COM 17 UNID -
OFICIAL.

411,83 200 - JG Aceito

0013 REDE DE FUTSAL, CONFECCIONADA COM
POLIETILENO, ESPESSURA DE 2,5MM, MALHA
DE 5,0 CM.

199,97 150 - PAR Aceito

0014 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, 7,32 X 2,40
MTS, FIO 4 MM, MALHA DE 10,0 CM.

455,00 100 - PAR Aceito

0015 MEIÃO. 12,07 100 - PAR Aceito

0016 JOGO DE CARTÕES. 12,63 150 - JG Aceito

0017 LUVA DE GOLEIRO, COMPOSIÇÃO PALMA:
100% LÁTEX, COMPOSIÇÃO DORSO: PVC,
TECNOLOGIA: XGRIP, DIMENSÕES
APROXIMADAS (A X L): 07: 19 X 10 CM E 08: 20
X 11 CM.

88,30 150 - PAR Aceito

0018 JOGO DE CAMISAS C/16 UNID PARA FUTEBOL
DE CAMPO.

453,33 400 - JG Aceito

0019 JOGO DE CAMISAS C/11 UNID PARA FUTEBOL
DE CAMPO.

311,67 400 - JG Aceito

0020 CONE PEQUENO, FABRICADO EM PVC, COR
LARANJA E BRANCO, 24 CM.

13,97 400 - UN Aceito

0021 CONES MÉDIO, FABRICADO EM PVC, COR
LARANJA E BRANCO, 30 CM.

17,30 400 - UN Aceito

0022 UNIFORME PARA ÁRBITROS. 117,97 50 - JG Aceito

0023 MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO, TAM 4,3
CM (OURO, PRATA E BRONZE).

4,57 800 - UN Aceito

0024 TROFÉU PEQUENO 0,70. 104,30 60 - UN Aceito

0025 TROFÉU MÉDIO 0,90. 121,30 60 - UN Aceito

0026 TROFÉU GRANDE 1,20. 222,97 60 - UN Aceito

0027 COLETE PARA TREINO COM 12 UNID. 138,63 200 - UN Aceito

0028 ELÁSTICO PARA TRABALHOS DE
RESISTÊNCIA

48,96 100 - UN Aceito

0029 KIMONO PARA JUDÔ/KARATÊ, REFORÇADO
COM FAIXA. TAMANHO: ADULTO.

186,30 50 - UN Aceito

0030 KIMONO PARA JUDÔ/KARATÊ, REFORÇADO
COM FAIXA. TAMANHO: JUVENIL.

145,60 50 - UN Aceito

0031 COLCHONETE PARA GINASTICA EM BAGUM.
MEDINDO: 0,80X0,40X0,3 CM.

42,97 200 - UN Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

24/02/2022 6. Edital - PE Mat. Esportivo - assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

09/03/2022 - 11:19 Negociação aberta para o processo
202201210001

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,20,21,22,28 do processo 202201210001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/03/2022 - 11:19 Negociação aberta para o processo
202201210001

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,18,19,27,29,30 do processo
202201210001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/03/2022 - 11:19 Negociação aberta para o processo
202201210001

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,15 do processo 202201210001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/03/2022 - 11:19 Negociação aberta para o processo
202201210001

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,31 do processo 202201210001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/03/2022 - 11:19 Negociação aberta para o processo
202201210001

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,24,25,26 do processo
202201210001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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09/03/2022 - 11:44 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2022 às 13:44.

09/03/2022 - 15:41 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0021 para o
fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2022 às
16:01, encerrando às 16:06:00.

09/03/2022 - 15:42 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0028 para o
fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2022 às
16:02, encerrando às 16:07:00.

09/03/2022 - 16:13 Documentos solicitados para o
processo 202201210001

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202201210001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/03/2022 - 16:14 Documentos solicitados para o
processo 202201210001

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 202201210001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/03/2022 - 17:20 Documentos solicitados para o
processo 202201210001

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202201210001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Apito plástico resistente e
grande. Apito para
arbitragem profissional de
plástico com cordão, apito
profissional em plástico
abs com bolinha que não
trava em contato com a
saliva ou água. Requer
pouco esforço para apitar.
Som grave. Medidas
aproximadas: 5,2 cm x
1,9cm. Tipo Scalibu 960.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

POKER POKER 21,00 200 4.200,00

0002 Bola de handebol oficial,
h2l, costurada ou
matrizada, com 32
gomos, confeccionada em
pvc, tamanho 54-60 cm
de diâmetro, peso 325-
400g.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

SPORT BALL SPORT BALL 82,00 230 18.860,00

0003 Bola de basquete juvenil,
matirizada, câmara
Airbility, miolo slip system
removível e lubrificado,
confeccionada em
microfibra. Peso 510-565.
Circunferência: 72-74.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

POKER POKER 60,00 110 6.600,00

0004 Bola de basquete oficial
adulto, câmara de butil,
confeccionada em
borracha, tamanho 75 –
78 cm, peso 600 – 650 g,
miolo removível por
amarelo, azul e branco.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

POKER POKER 60,00 110 6.600,00

0005 Bola futebol de campo
adulto oficial –
circunferência 68-70cm,
peso 410 – 450 g, câmara
airbility costurada, miolo
slip system removível e
lubrificado, confeccionada
em pvc. Tecnologia ultra
fusion, sem costura.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

TOPPER TOPPER 64,00 400 25.600,00

0006 Bola futebol de campo
juvenil, circunferência 64-
66cm, peso 360 – 390 g,
câmara butil, costurada,
composição PVC e EVA.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

PENALTY PENALTY 64,00 200 12.800,00

0007 Bola de futebol de salão
oficial, composição: pvc,
peso 400 – 440 g,
circunferência: 60 – 64
cm, modelo matrizado,
divisão de 32 gomos,
sistema airbility.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

TOPPER TOPPER 64,00 400 25.600,00

0008 Bola de vôlei oficial.
Confeccionada em PU,
acabamento 18 gomos,
matrizada, tamanho 65-67
cm de diâmetro, peso:
260- 280 g.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

ESPORTIVA ESPORTIVA 60,00 400 24.000,00
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0009 Bola de vôlei juvenil,
costurada, câmara butil,
miolo removível e
lubrificado, confeccionada
em PVC. Peso: 260-280g.
Circunferência: 65 a 67
cm.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

POKER POKER 55,00 200 11.000,00

0010 Rede para voleibol oficial
- medidas: altura 1,00m,
largura 10,00 m, malha 10
x 10 cm, fio espessura 2
mm, material 100% pead
(polietileno de alta
densidade), fio trançado.
Faixa de lona 100%
algodão com costura
dupla na parte superior da
rede.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

PANGUE PANGUE 160,00 120 19.200,00

0011 Antena oficial de vôlei em
fibra de vidro.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

PAR SCALIBU 90,00 150 13.500,00

0012 Camisa, short de campo
com 17 unid - Oficial.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

JOGO ESPORTIVA 408,00 200 81.600,00

0013 Rede de futsal,
confeccionada com
polietileno, espessura de
2,5mm, malha de 5,0 cm.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

PAR PANGUE 150,00 150 22.500,00

0014 Rede de futebol de
Campo, 7,32 x 2,40 mts,
fio 4 mm, malha de 10,0
cm.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

PAR PANGUE 370,00 100 37.000,00

0015 Meião. FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

PAR ZHOFF 8,50 100 850,00

0016 Jogo de cartões. FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

JOGO POKER 9,00 150 1.350,00

0017 Luva de goleiro,
composição palma: 100%
látex, composição dorso:
pvc, tecnologia: xgrip,
dimensões aproximadas
(a x l): 07: 19 x 10 cm e
08: 20 x 11 cm.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

PAR POKER 65,00 150 9.750,00

0018 Jogo de camisas c/16
unid para futebol de
campo.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

JOGO ESPORTIVA 310,00 400 124.000,00

0019 Jogo de camisas c/11
unid para futebol de
campo.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

JOGO ESPORTIVA 215,00 400 86.000,00

0020 Cone pequeno, fabricado
em pvc, cor laranja e
branco, 24 cm.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND PANGUE 9,85 400 3.940,00

0021 Cones médio, fabricado
em pvc, cor laranja e
branco, 30 cm.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND PANGUE 14,50 400 5.800,00

0022 Uniforme para árbitros. FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

JOGO ESPORTIVA 105,00 50 5.250,00

0023 Medalhas de honra ao
mérito, tam 4,3 cm (ouro,
prata e bronze).

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND GEDEVAL 3,30 800 2.640,00

0024 Troféu pequeno 0,70. FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND VITORIA 90,00 60 5.400,00

0025 Troféu médio 0,90. FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND VITORIA 100,00 60 6.000,00

0026 Troféu grande 1,20. FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND VITORIA 185,00 60 11.100,00

0027 Colete para treino com 12
unid.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND ESPORTIVA 120,00 200 24.000,00

0028 Elástico para trabalhos de
resistência

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND VOLLO 38,00 100 3.800,00

0029 Kimono para judô/karatê,
reforçado com faixa.
Tamanho: adulto.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND TORAH 150,00 50 7.500,00

0030 Kimono para judô/karatê,
reforçado com faixa.
Tamanho: juvenil.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND TORAH 110,00 50 5.500,00

0031 Colchonete para ginastica
em bagum. Medindo:
0,80x0,40x0,3 cm.

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

UND J.W 35,00 200 7.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração
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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 - Apito plástico resistente e grande. Apito para arbitragem profissional de plástico com cordão,
apito profissional em plástico abs com bolinha que não trava em contato com a saliva ou água. Requer
pouco esforço para apitar. Som grave. Medidas aproximadas: 5,2 cm x 1,9cm. Tipo Scalibu 960.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:19:28

CMG CMG 200 29,67 5.934,00 Sim

SPORTHAUS
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI -
ME

27.596.969/0001-
23

08/03/2022 -
13:39:54

Profissional Pista e Campo 200 29,67 5.934,00 Não

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:51:25

PLÁSTICO SS/SS 200 29,67 5.934,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:26:03

POKER POKER 200 29,67 5.934,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

APITO CAUDURO 200 28,00 5.600,00 Sim

0002 - Bola de handebol oficial, h2l, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada em pvc, tamanho 54-60 cm de
diâmetro, peso 325-400g.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:19:55

NEDEL NEDEL 230 95,00 21.850,00 Sim

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
16:21:34

H2L Raccer/Raccer 230 95,00 21.850,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:26:15

SPORT BALL SPORT BALL 230 95,00 21.850,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

BOLA DE
HANDEBAL

KRIPTON 230 94,00 21.620,00 Sim

0003 - Bola de basquete juvenil, matirizada, câmara Airbility, miolo slip system removível e lubrificado, confeccionada em
microfibra. Peso 510-565. Circunferência: 72-74.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:20:22

SPORTS SPORTS 110 65,97 7.256,70 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:26:29

POKER POKER 110 65,97 7.256,70 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

BOLA DE
BASQUETE

KRIPTON 110 62,00 6.820,00 Sim

0004 - Bola de basquete oficial adulto, câmara de butil, confeccionada em borracha, tamanho 75 – 78 cm, peso 600 – 650 g,
miolo removível por amarelo, azul e branco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:21:38

SPORTS SPORTS 110 65,97 7.256,70 Sim
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K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:52:16

PLAY PENALTY/
CAMBUCI

110 65,97 7.256,70 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:26:45

POKER POKER 110 65,97 7.256,70 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

BOLA DE
BASQUETE

KRIPTON 110 62,00 6.820,00 Sim

0005 - Bola futebol de campo adulto oficial – circunferência 68-70cm, peso 410 – 450 g, câmara airbility costurada, miolo slip
system removível e lubrificado, confeccionada em pvc. Tecnologia ultra fusion, sem costura.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:22:13

NEDEL NEDEL 400 71,67 28.668,00 Sim

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:52:45

CAMPO Raccer/Raccer 400 71,67 28.668,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:27:06

TOPPER TOPPER 400 71,67 28.668,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

BOLA DE
FUTEBOL

KRIPTON 400 70,00 28.000,00 Sim

0006 - Bola futebol de campo juvenil, circunferência 64-66cm, peso 360 – 390 g, câmara butil, costurada, composição PVC e
EVA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:22:44

NEDEL NEDEL 200 68,30 13.660,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:27:20

PENALTY PENALTY 200 68,30 13.660,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

BOLA DE
FUTEBOL

KRIPTON 200 67,00 13.400,00 Sim

0007 - Bola de futebol de salão oficial, composição: pvc, peso 400 – 440 g, circunferência: 60 – 64 cm, modelo matrizado, divisão
de 32 gomos, sistema airbility.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:23:25

NEDEL NEDEL 400 82,97 33.188,00 Sim

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:53:07

FUTSAL "RACCER/
RACCER"

400 82,97 33.188,00 Sim

GLOBE IMPORT E
EXPORT EIRELI

10.361.835/0001-
20

08/03/2022 -
17:00:56

HYBRID JOMA 400 150,00 60.000,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:27:32

TOPPER TOPPER 400 82,97 33.188,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

BOLA DE FUTSAL KRIPTON 400 80,00 32.000,00 Sim

0008 - Bola de vôlei oficial. Confeccionada em PU, acabamento 18 gomos, matrizada, tamanho 65-67 cm de diâmetro, peso: 260-
280 g.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:24:03

IDEA IDEA 400 66,63 26.652,00 Sim

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:53:30

VOLEI "RACCER/
RACCER"

400 66,63 26.652,00 Sim

GLOBE IMPORT E
EXPORT EIRELI

10.361.835/0001-
20

08/03/2022 -
17:01:33

V390W MIKASA 400 329,90 131.960,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:27:47

ESPORTIVA ESPORTIVA 400 66,63 26.652,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

BOLA DE VOLEI KRIPTON 400 66,00 26.400,00 Sim
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0009 - Bola de vôlei juvenil, costurada, câmara butil, miolo removível e lubrificado, confeccionada em PVC. Peso: 260-280g.
Circunferência: 65 a 67 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:24:27

IDEA IDEA 200 59,97 11.994,00 Sim

GLOBE IMPORT E
EXPORT EIRELI

10.361.835/0001-
20

08/03/2022 -
17:02:16

GOOD VIBES MIKASA 200 150,00 30.000,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:27:59

POKER POKER 200 59,97 11.994,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

BOLA DE VOLEI KRIPTON 200 58,00 11.600,00 Sim

0010 - Rede para voleibol oficial - medidas: altura 1,00m, largura 10,00 m, malha 10 x 10 cm, fio espessura 2 mm, material 100%
pead (polietileno de alta densidade), fio trançado. Faixa de lona 100% algodão com costura dupla na parte superior da rede.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:24:52

NEDEL NEDEL 120 201,63 24.195,60 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:28:15

PANGUE PANGUE 120 201,63 24.195,60 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

REDE DE VOLEI PANGUE 120 200,00 24.000,00 Sim

0011 - Antena oficial de vôlei em fibra de vidro.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:25:40

NEDEL NEDEL 150 115,00 17.250,00 Sim

SPORTHAUS
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI -
ME

27.596.969/0001-
23

08/03/2022 -
13:47:53

Profissional Pista e Campo 150 115,00 17.250,00 Não

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:53:59

VOLEI TM/TM 150 115,00 17.250,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:28:49

PAR SCALIBU 150 115,00 17.250,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

ANTENA PANGUE 150 110,00 16.500,00 Sim

0012 - Camisa, short de campo com 17 unid - Oficial.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:29:17

JOGO ESPORTIVA 200 411,83 82.366,00 Sim

G W RODRIGUES
COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-
EPP

18.892.100/0001-
35

08/03/2022 -
21:31:00

CONJUNTO WGW 200 411,83 82.366,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

JOGO DE
CAMISA

NORTE TEXTIL 200 410,00 82.000,00 Sim

0013 - Rede de futsal, confeccionada com polietileno, espessura de 2,5mm, malha de 5,0 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:26:25

NEDEL NEDEL 150 199,97 29.995,50 Sim

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:54:25

FUTSAL MASTERFEW/
MASTERFEW

150 199,97 29.995,50 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:29:32

PAR PANGUE 150 199,97 29.995,50 Sim
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MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

REDE DE
FUTSAL

PANGUE 150 195,00 29.250,00 Sim

0014 - Rede de futebol de Campo, 7,32 x 2,40 mts, fio 4 mm, malha de 10,0 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:26:48

NEDEL NEDEL 100 455,00 45.500,00 Sim

SPORTHAUS
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI -
ME

27.596.969/0001-
23

08/03/2022 -
13:48:32

Futebol de Campo Spitter 100 455,00 45.500,00 Não

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:54:46

CAMPO MASTERFEW/
MASTERFEW

100 455,00 45.500,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:29:46

PAR PANGUE 100 450,00 45.000,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

REDE DE
FUTEBOL

PANGUE 100 450,00 45.000,00 Sim

0015 - Meião.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:27:12

NEDEL NEDEL 100 12,07 1.207,00 Sim

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:55:04

ADULTO STADIUM/
STADIUM

100 12,07 1.207,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:30:00

PAR ZHOFF 100 12,07 1.207,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

MEIAO YOUNG 100 11,00 1.100,00 Sim

0016 - Jogo de cartões.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:27:52

POKER POKER 150 12,63 1.894,50 Sim

SPORTHAUS
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI -
ME

27.596.969/0001-
23

08/03/2022 -
13:48:59

Árbitro Pista e Campo 150 12,63 1.894,50 Não

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:55:23

CAMPO POKER/POKER 150 12,63 1.894,50 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:30:12

JOGO POKER 150 12,63 1.894,50 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

JOGO DE
CARTOES

CAUDURO 150 11,00 1.650,00 Sim

0017 - Luva de goleiro, composição palma: 100% látex, composição dorso: pvc, tecnologia: xgrip, dimensões aproximadas (a x l):
07: 19 x 10 cm e 08: 20 x 11 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:28:51

STOR STOR 150 88,30 13.245,00 Sim

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:55:47

CAMPO SCALIBU/SCALIBU 150 88,30 13.245,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:30:24

PAR POKER 150 88,30 13.245,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

LUVA CAUDURO 150 85,00 12.750,00 Sim

0018 - Jogo de camisas c/16 unid para futebol de campo.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:29:23

NEDEL NEDEL 400 453,33 181.332,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:30:41

JOGO ESPORTIVA 400 430,00 172.000,00 Sim

G W RODRIGUES
COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-
EPP

18.892.100/0001-
35

08/03/2022 -
21:32:10

CAMISAS
ESPORTIVAS

WGW 400 453,33 181.332,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

JOGO DE
CAMISA

NORTE TEXTIL 400 450,00 180.000,00 Sim

0019 - Jogo de camisas c/11 unid para futebol de campo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:29:46

NEDEL NEDEL 400 311,67 124.668,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:30:55

JOGO ESPORTIVA 400 290,00 116.000,00 Sim

G W RODRIGUES
COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-
EPP

18.892.100/0001-
35

08/03/2022 -
21:32:51

CAMISAS
ESPORTIVAS

WGW 400 311,67 124.668,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

JOGO DE
CAMISA

NORTE TEXTIL 400 310,00 124.000,00 Sim

0020 - Cone pequeno, fabricado em pvc, cor laranja e branco, 24 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:30:06

NEDEL NEDEL 400 13,97 5.588,00 Sim

SPORTHAUS
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI -
ME

27.596.969/0001-
23

08/03/2022 -
13:49:29

24cm Plastsul 400 13,97 5.588,00 Não

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:31:09

UND PANGUE 400 13,97 5.588,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

CONE PANGUE 400 13,00 5.200,00 Sim

0021 - Cones médio, fabricado em pvc, cor laranja e branco, 30 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:30:58

P.CAMPO P.CAMPO 400 17,30 6.920,00 Sim

SPORTHAUS
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI -
ME

27.596.969/0001-
23

08/03/2022 -
13:50:05

30cm Plastsul 400 17,30 6.920,00 Não

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:31:35

UND PANGUE 400 17,30 6.920,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

CONE GRANDE PANGUE 400 17,00 6.800,00 Sim

0022 - Uniforme para árbitros.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:31:22

NEDEL NEDEL 50 117,97 5.898,50 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/03/2022 às 19:24:29.
Código verificador: 21226B

Página 10 de 75

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:31:49

JOGO ESPORTIVA 50 117,97 5.898,50 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

UNIFORME NORTE TEXTIL 50 110,00 5.500,00 Sim

0023 - Medalhas de honra ao mérito, tam 4,3 cm (ouro, prata e bronze).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:31:43

VITORIA VITORIA 800 4,57 3.656,00 Sim

A F KULKA
COMUNICACAO

28.480.081/0001-
93

08/03/2022 -
15:45:45

MEDALHA MARCA PRÓPRIA 800 4,57 3.656,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:32:03

UND GEDEVAL 800 4,57 3.656,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

MEDALHAS IND VITORIA 800 4,50 3.600,00 Sim

0024 - Troféu pequeno 0,70.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A F KULKA
COMUNICACAO

28.480.081/0001-
93

08/03/2022 -
15:45:45

TROFÉU MARCA PRÓPRIA 60 104,30 6.258,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:32:22

UND VITORIA 60 104,30 6.258,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

TROFEU JEBS 60 101,00 6.060,00 Sim

0025 - Troféu médio 0,90.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A F KULKA
COMUNICACAO

28.480.081/0001-
93

08/03/2022 -
15:45:46

TROFÉU MARCA PRÓPRIA 60 121,30 7.278,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:32:35

UND VITORIA 60 121,30 7.278,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

TROFEU JEBS 60 120,00 7.200,00 Sim

0026 - Troféu grande 1,20.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:32:16

VITORIA 401841 60 222,97 13.378,20 Sim

A F KULKA
COMUNICACAO

28.480.081/0001-
93

08/03/2022 -
15:45:47

TROFÉU MARCA PRÓPRIA 60 222,97 13.378,20 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:32:48

UND VITORIA 60 220,00 13.200,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

TROFEU JEBS 60 220,00 13.200,00 Sim

0027 - Colete para treino com 12 unid.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:32:59

NEDEL NEDEL 200 138,63 27.726,00 Sim

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:56:25

COLETE KANGA/KANGA 200 138,63 27.726,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:34:25

UND ESPORTIVA 200 138,63 27.726,00 Sim

G W RODRIGUES
COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-
EPP

18.892.100/0001-
35

08/03/2022 -
21:34:36

COLETES WGW 200 138,63 27.726,00 Sim
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MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

COLETE NORTE TEXTIL 200 135,00 27.000,00 Sim

0028 - Elástico para trabalhos de resistência
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:33:24

CONVOY CONVOY 100 48,96 4.896,00 Sim

SPORTHAUS
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI -
ME

27.596.969/0001-
23

08/03/2022 -
13:50:32

Resistencia Pista e Campo 100 48,96 4.896,00 Não

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:34:45

UND VOLLO 100 48,96 4.896,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

ELASTICO CAUDURO 100 45,00 4.500,00 Sim

0029 - Kimono para judô/karatê, reforçado com faixa. Tamanho: adulto.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:33:42

YAMA YAMA 50 186,30 9.315,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:35:05

UND TORAH 50 186,30 9.315,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

KIMONO KADMA 50 185,00 9.250,00 Sim

0030 - Kimono para judô/karatê, reforçado com faixa. Tamanho: juvenil.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:35:19

UND TORAH 50 145,60 7.280,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

KIMONO KADMA 50 140,00 7.000,00 Sim

0031 - Colchonete para ginastica em bagum. Medindo: 0,80x0,40x0,3 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EDUCANDO
COMERCIO DE
ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

43.853.693/0001-
78

04/03/2022 -
08:34:05

NEDEL NEDEL 200 42,97 8.594,00 Sim

SPORTHAUS
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI -
ME

27.596.969/0001-
23

08/03/2022 -
13:51:56

0,80x0,40x0,3 cm Pista e Campo 200 42,97 8.594,00 Não

K.S. Artigos Esportivos
Eireli

19.444.651/0001-
07

08/03/2022 -
14:56:50

80X40X3CM SS/SS 200 42,97 8.594,00 Sim

Industria e Comercio
Colchoes Orthovida
Ltda*

07.628.070/0001-
38

08/03/2022 -
17:23:30

SPORT FITNESS ORTHOVIDA 200 42,97 8.594,00 Sim

FREITAS GUIMARAES
CIA LTDA

04.895.405/0001-
96

08/03/2022 -
18:35:43

UND J.W 200 42,97 8.594,00 Sim

MORAES & SARAIVA
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

10.763.740/0001-
33

09/03/2022 -
08:51:36

COLCHONETE CAUDURO 200 40,00 8.000,00 Sim

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

Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda 07.628.070/0001-38 60 dias

K.S. Artigos Esportivos Eireli 19.444.651/0001-07 90 dias

G W RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS- EIRELI-EPP 18.892.100/0001-35 90 dias
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SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME 27.596.969/0001-23 90 dias

FREITAS GUIMARAES CIA LTDA 04.895.405/0001-96 90 dias

GLOBE IMPORT E EXPORT EIRELI 10.361.835/0001-20 90 dias

EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 43.853.693/0001-78 90 dias

A F KULKA COMUNICACAO 28.480.081/0001-93 90 dias

MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA 10.763.740/0001-33 90 dias

Lances Enviados
0001 - Apito plástico resistente e grande. Apito para arbitragem profissional de plástico com cordão,
apito profissional em plástico abs com bolinha que não trava em contato com a saliva ou água. Requer
pouco esforço para apitar. Som grave. Medidas aproximadas: 5,2 cm x 1,9cm. Tipo Scalibu 960.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:19:28 29,67 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 13:39:54 29,67 (proposta) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

08/03/2022 - 14:51:25 29,67 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:26:03 29,67 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 28,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:08 29,60 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:11:16 27,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:11:51 27,98 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:11:54 27,91 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:12:45 26,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:15:25 25,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:16:08 25,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:16:13 25,98 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:16:53 24,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:19:01 24,50 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:19:04 24,92 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:19:06 24,49 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:19:17 24,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:19:21 21,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:19:24 24,42 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:19:50 20,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:19:53 23,91 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:20:28 20,50 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:20:33 20,92 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:21:04 20,49 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:25:12 20,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20
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09/03/2022 - 10:25:15 20,46 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:25:16 19,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:25:26 19,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:25:36 19,97 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:25:36 19,96 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:25:37 18,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:25:57 19,89 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:26:04 18,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:26:14 17,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:26:20 18,97 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:26:51 17,98 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:26:55 17,94 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:27:34 17,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:27:46 16,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:28:51 16,98 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:28:54 16,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:28:59 16,90 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:29:05 16,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20
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09/03/2022 - 10:29:14 15,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:29:17 16,86 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:29:58 9,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:31:47 14,74 (lance oculto) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:32:45 12,60 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:33:10 13,50 (lance oculto) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

0002 - Bola de handebol oficial, h2l, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada em pvc, tamanho 54-60 cm de
diâmetro, peso 325-400g.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:19:55 95,00 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 16:21:34 95,00 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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08/03/2022 - 18:26:15 95,00 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 94,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:09 94,92 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:11:22 93,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:12:54 90,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:13:02 93,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:15:29 89,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:16:16 85,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:16:19 89,94 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:16:58 84,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:19:08 84,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:19:12 84,95 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:19:27 82,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:19:54 81,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:19:58 83,98 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:20:37 80,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:20:44 81,96 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:21:08 79,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:25:04 78,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:25:08 79,91 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:25:12 77,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:25:19 77,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:25:27 77,92 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:25:31 76,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:25:54 75,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:25:57 76,92 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:26:10 74,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:27:26 74,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:27:29 74,94 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:27:51 73,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:28:57 72,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:29:00 73,94 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:29:03 71,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:29:14 70,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:29:18 69,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:29:21 71,97 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:30:10 45,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:32:51 55,30 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:32:53 58,00 (lance oculto) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

0003 - Bola de basquete juvenil, matirizada, câmara Airbility, miolo slip system removível e lubrificado, confeccionada em
microfibra. Peso 510-565. Circunferência: 72-74.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:20:22 65,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 18:26:29 65,97 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 62,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:29 61,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:19:32 60,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:20:00 59,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:31:11 34,50 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

0004 - Bola de basquete oficial adulto, câmara de butil, confeccionada em borracha, tamanho 75 – 78 cm, peso 600 – 650 g,
miolo removível por amarelo, azul e branco.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:21:38 65,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 14:52:16 65,97 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:26:45 65,97 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 62,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:43 61,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:19:38 60,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:20:05 59,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:27:09 36,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

0005 - Bola futebol de campo adulto oficial – circunferência 68-70cm, peso 410 – 450 g, câmara airbility costurada, miolo slip
system removível e lubrificado, confeccionada em pvc. Tecnologia ultra fusion, sem costura.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:22:13 71,67 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 14:52:45 71,67 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:27:06 71,67 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 70,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:09 71,59 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:11:50 69,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:19:57 65,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:20:00 69,94 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:20:11 64,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:27:28 45,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:28:08 64,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:30:16 57,60 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

0006 - Bola futebol de campo juvenil, circunferência 64-66cm, peso 360 – 390 g, câmara butil, costurada, composição PVC e
EVA.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:22:44 68,30 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 18:27:20 68,30 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 67,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:12:00 66,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:20:04 65,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido
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09/03/2022 - 10:20:18 64,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:27:39 45,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:28:31 64,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

0007 - Bola de futebol de salão oficial, composição: pvc, peso 400 – 440 g, circunferência: 60 – 64 cm, modelo matrizado, divisão
de 32 gomos, sistema airbility.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:23:25 82,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 14:53:07 82,97 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 17:00:56 150,00 (proposta) 10.361.835/0001-20 - GLOBE IMPORT
E EXPORT EIRELI

Válido

08/03/2022 - 18:27:32 82,97 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 80,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:08 82,95 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:12:08 79,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:15:22 103,40 10.361.835/0001-20 - GLOBE IMPORT
E EXPORT EIRELI

Válido

09/03/2022 - 10:20:16 75,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:20:19 79,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:20:28 74,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:35:55 42,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:38:03 64,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:38:46 57,60 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

0008 - Bola de vôlei oficial. Confeccionada em PU, acabamento 18 gomos, matrizada, tamanho 65-67 cm de diâmetro, peso: 260-
280 g.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:24:03 66,63 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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08/03/2022 - 14:53:30 66,63 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 17:01:33 329,90 (proposta) 10.361.835/0001-20 - GLOBE IMPORT
E EXPORT EIRELI

Válido

08/03/2022 - 18:27:47 66,63 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 66,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:08 66,61 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:12:15 65,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:15:33 227,46 10.361.835/0001-20 - GLOBE IMPORT
E EXPORT EIRELI

Válido

09/03/2022 - 10:20:26 60,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:20:30 65,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:20:33 59,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:33:47 30,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:36:33 44,80 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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0009 - Bola de vôlei juvenil, costurada, câmara butil, miolo removível e lubrificado, confeccionada em PVC. Peso: 260-280g.
Circunferência: 65 a 67 cm.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:24:27 59,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 17:02:16 150,00 (proposta) 10.361.835/0001-20 - GLOBE IMPORT
E EXPORT EIRELI

Válido

08/03/2022 - 18:27:59 59,97 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 58,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:12:23 57,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:15:54 103,39 10.361.835/0001-20 - GLOBE IMPORT
E EXPORT EIRELI

Válido

09/03/2022 - 10:20:40 55,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:20:56 54,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:35:34 30,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

0010 - Rede para voleibol oficial - medidas: altura 1,00m, largura 10,00 m, malha 10 x 10 cm, fio espessura 2 mm, material 100%
pead (polietileno de alta densidade), fio trançado. Faixa de lona 100% algodão com costura dupla na parte superior da rede.
Data Valor CNPJ Situação
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04/03/2022 - 08:24:52 201,63 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 18:28:15 201,63 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 200,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:12:32 199,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:13:09 190,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:15:36 189,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:19:32 188,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:20:39 187,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:20:51 180,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido
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09/03/2022 - 10:21:00 179,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:27:45 178,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:27:57 177,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:29:28 176,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:29:36 175,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:30:45 174,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:30:54 173,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:35:00 63,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:35:13 160,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

0011 - Antena oficial de vôlei em fibra de vidro.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:25:40 115,00 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 13:47:53 115,00 (proposta) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

08/03/2022 - 14:53:59 115,00 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:28:49 115,00 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 110,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:26 114,91 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:11:56 109,99 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:21:04 105,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido
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09/03/2022 - 10:21:07 109,97 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:25:58 103,80 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:30:59 93,75 (lance oculto) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:31:53 90,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:32:19 104,00 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

0012 - Camisa, short de campo com 17 unid - Oficial.
Data Valor CNPJ Situação

08/03/2022 - 18:29:17 411,83 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

08/03/2022 - 21:31:00 411,83 (proposta) 18.892.100/0001-35 - G W
RODRIGUES COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-EPP

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 410,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:21:14 408,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:22:34 407,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

0013 - Rede de futsal, confeccionada com polietileno, espessura de 2,5mm, malha de 5,0 cm.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:26:25 199,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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08/03/2022 - 14:54:25 199,97 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:29:32 199,97 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 195,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:26 199,94 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:13:21 194,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:13:51 190,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:13:54 194,97 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:16:34 189,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:21:20 185,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:21:23 189,92 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:22:42 184,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20
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09/03/2022 - 10:22:46 184,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:22:47 184,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:22:49 183,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:24:22 183,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:24:25 183,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:24:55 182,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:36:17 127,50 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:37:44 150,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:38:59 171,20 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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0014 - Rede de futebol de Campo, 7,32 x 2,40 mts, fio 4 mm, malha de 10,0 cm.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:26:48 455,00 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 13:48:32 455,00 (proposta) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

08/03/2022 - 14:54:46 455,00 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:29:46 450,00 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 450,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:13:27 449,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:13:30 454,98 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:13:50 449,97 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:14:02 440,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20
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09/03/2022 - 10:16:28 439,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:21:30 430,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:21:34 439,98 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:22:40 429,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:24:35 428,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:24:42 429,92 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:24:49 427,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:26:10 427,49 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:26:14 427,91 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:26:25 427,48 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:27:01 427,47 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:27:05 427,42 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:28:06 427,41 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:29:47 345,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:32:11 370,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:32:37 389,00 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:32:56 394,46 (lance oculto) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

0015 - Meião.
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/03/2022 às 19:24:29.
Código verificador: 21226B

Página 39 de 75

04/03/2022 - 08:27:12 12,07 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 14:55:04 12,07 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:30:00 12,07 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 11,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:26 12,02 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:13:34 10,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:14:11 10,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:16:20 9,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:16:39 9,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:21:53 8,50 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido
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09/03/2022 - 10:32:27 8,99 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:34:52 8,40 (lance oculto) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:34:59 11,85 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

0016 - Jogo de cartões.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:27:52 12,63 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 13:48:59 12,63 (proposta) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

08/03/2022 - 14:55:23 12,63 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:30:12 12,63 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 11,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:27 12,56 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:12:06 10,99 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:13:54 12,54 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:13:56 12,52 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:14:18 10,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:14:23 10,94 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:21:59 9,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:24:47 8,90 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:24:51 9,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:26:15 8,89 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:26:20 8,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:36:19 8,49 (lance oculto) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:38:35 8,50 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

0017 - Luva de goleiro, composição palma: 100% látex, composição dorso: pvc, tecnologia: xgrip, dimensões aproximadas (a x l):
07: 19 x 10 cm e 08: 20 x 11 cm.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:28:51 88,30 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 14:55:47 88,30 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:30:24 88,30 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 85,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:11:29 88,23 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:14:04 84,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:22:05 80,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:22:08 84,93 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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09/03/2022 - 10:22:25 79,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:31:27 45,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:32:24 65,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:34:05 61,80 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

0018 - Jogo de camisas c/16 unid para futebol de campo.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:29:23 453,33 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 18:30:41 430,00 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

08/03/2022 - 21:32:10 453,33 (proposta) 18.892.100/0001-35 - G W
RODRIGUES COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-EPP

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 450,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:14:47 449,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:18:16 425,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:22:11 390,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:23:24 385,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:33:17 435,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:33:44 310,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:34:09 340,00 (lance oculto) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

0019 - Jogo de camisas c/11 unid para futebol de campo.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:29:46 311,67 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 18:30:55 290,00 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

08/03/2022 - 21:32:51 311,67 (proposta) 18.892.100/0001-35 - G W
RODRIGUES COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-EPP

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 310,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:15:02 309,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:23:54 285,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:32:36 297,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:32:49 215,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:34:25 220,00 (lance oculto) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

0020 - Cone pequeno, fabricado em pvc, cor laranja e branco, 24 cm.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:30:06 13,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 13:49:29 13,97 (proposta) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

08/03/2022 - 18:31:09 13,97 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 13,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:12:36 12,99 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28
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09/03/2022 - 10:14:50 12,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:15:09 11,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:18:41 11,50 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:18:59 11,49 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:22:24 9,85 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:22:58 9,84 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:23:10 9,50 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:23:37 9,49 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:24:07 9,40 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:24:15 9,39 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:27:07 9,00 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:28:12 8,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:30:08 8,50 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:30:22 8,49 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:31:41 8,45 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:31:52 8,44 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 10:32:04 8,20 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:32:53 8,19 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:33:25 4,50 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:34:38 6,90 (lance oculto) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

0021 - Cones médio, fabricado em pvc, cor laranja e branco, 30 cm.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:30:58 17,30 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 13:50:05 17,30 (proposta) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

08/03/2022 - 18:31:35 17,30 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 17,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20
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09/03/2022 - 10:44:31 16,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:45:04 14,50 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:45:34 14,49 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:50:12 14,48 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:50:54 14,47 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:04:41 10,50 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:05:43 13,99 (lance oculto) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

0022 - Uniforme para árbitros.
Data Valor CNPJ Situação
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04/03/2022 - 08:31:22 117,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 18:31:49 117,97 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 110,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:44:36 109,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:45:13 105,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 11:01:02 104,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

0023 - Medalhas de honra ao mérito, tam 4,3 cm (ouro, prata e bronze).
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:31:43 4,57 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 15:45:45 4,57 (proposta) 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

08/03/2022 - 18:32:03 4,57 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido
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09/03/2022 - 08:51:36 4,50 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:44:41 4,49 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:45:23 3,30 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:45:55 3,29 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:59:16 4,48 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

09/03/2022 - 11:06:48 3,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:07:34 2,58 (lance oculto) 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

0024 - Troféu pequeno 0,70.
Data Valor CNPJ Situação

08/03/2022 - 15:45:45 104,30 (proposta) 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

08/03/2022 - 18:32:22 104,30 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido
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09/03/2022 - 08:51:36 101,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:45:32 100,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:59:20 104,29 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

09/03/2022 - 11:07:22 90,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 11:07:53 71,50 (lance oculto) 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

0025 - Troféu médio 0,90.
Data Valor CNPJ Situação

08/03/2022 - 15:45:46 121,30 (proposta) 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

08/03/2022 - 18:32:35 121,30 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 120,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:45:42 119,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:59:20 121,29 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

09/03/2022 - 11:07:11 88,00 (lance oculto) 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

09/03/2022 - 11:07:34 100,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

0026 - Troféu grande 1,20.
Data Valor CNPJ Situação
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04/03/2022 - 08:32:16 222,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 15:45:47 222,97 (proposta) 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

08/03/2022 - 18:32:48 220,00 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 220,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:44:50 219,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:45:51 205,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:59:20 219,98 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

09/03/2022 - 11:01:59 185,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 11:02:04 143,00 (lance oculto) 28.480.081/0001-93 - A F KULKA
COMUNICACAO

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 15:28:48

09/03/2022 - 11:02:15 200,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

0027 - Colete para treino com 12 unid.
Data Valor CNPJ Situação
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04/03/2022 - 08:32:59 138,63 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 14:56:25 138,63 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

08/03/2022 - 18:34:25 138,63 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

08/03/2022 - 21:34:36 138,63 (proposta) 18.892.100/0001-35 - G W
RODRIGUES COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-EPP

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 135,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:44:17 138,59 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:45:02 134,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:46:08 132,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:46:28 131,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:06:59 126,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:07:55 120,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido
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09/03/2022 - 11:09:33 138,00 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

0028 - Elástico para trabalhos de resistência
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:33:24 48,96 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 13:50:32 48,96 (proposta) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

08/03/2022 - 18:34:45 48,96 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 45,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:45:09 44,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:46:16 43,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:46:34 42,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:50:22 42,98 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28
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09/03/2022 - 10:51:13 42,97 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:08:06 15,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:08:07 38,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 11:11:18 37,97 (lance oculto) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

0029 - Kimono para judô/karatê, reforçado com faixa. Tamanho: adulto.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:33:42 186,30 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 18:35:05 186,30 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 185,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:45:16 184,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:46:26 183,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido
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09/03/2022 - 10:46:43 182,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:03:08 165,00 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:03:48 150,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

0030 - Kimono para judô/karatê, reforçado com faixa. Tamanho: juvenil.
Data Valor CNPJ Situação

08/03/2022 - 18:35:19 145,60 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 140,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:46:38 135,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 11:12:21 110,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

0031 - Colchonete para ginastica em bagum. Medindo: 0,80x0,40x0,3 cm.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 08:34:05 42,97 (proposta) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

08/03/2022 - 13:51:56 42,97 (proposta) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

08/03/2022 - 14:56:50 42,97 (proposta) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10
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08/03/2022 - 17:23:30 42,97 (proposta) 07.628.070/0001-38 - Industria e
Comercio Colchoes Orthovida Ltda

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório.

08/03/2022 - 18:35:43 42,97 (proposta) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 08:51:36 40,00 (proposta) 10.763.740/0001-33 - MORAES &
SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos) 09/03/2022 16:09:20

09/03/2022 - 10:44:40 42,95 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:45:25 39,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:46:48 39,00 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 10:46:51 39,98 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:48:02 38,99 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 10:50:30 38,98 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 10:50:33 38,94 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

09/03/2022 - 10:51:22 38,93 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56
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09/03/2022 - 11:02:44 37,50 (lance oculto) 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO
COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de
inexistência de fato impeditiva); 7.3.2. (Declaração de que a empresa
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de
protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de
Protestos); 8.6 alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B
(Alvará de Funcionamento da empresa) 09/03/2022 15:36:56

09/03/2022 - 11:04:02 35,00 (lance oculto) 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Válido

09/03/2022 - 11:05:02 34,98 (lance oculto) 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI - ME

Cancelado - Licitante apresentou na proposta reajustada validade
inferior ao exigido no instrumento convocatório, além de não cumprir
com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de
Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos
e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)
09/03/2022 16:08:28

09/03/2022 - 11:05:34 36,00 (lance oculto) 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 09/03/2022 17:18:10

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 09/03/2022 - 16:28:24 19.444.651/0001-07 - K.S. Artigos
Esportivos Eireli

Proposta Final PE202201210001.pdf

0003 09/03/2022 - 16:37:05 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

Adimp. Declar. e Proposta - 2ª
Convocação.zip

0001 09/03/2022 - 18:20:32 04.895.405/0001-96 - FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA

PROP, DEC, ADIMP, - 3ª Convocação.zip

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

FREITAS
GUIMARAES CIA
LTDA

08/03/2022 -
19:19

PAULO SÉRGIO
COSTA FREITAS
GUIMARÃES

- PREFEITURA
MUNIPAL DE
MOJU

08/03/2022 08/06/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

FREITAS
GUIMARAES CIA
LTDA

08/03/2022 -
19:21

PAULO SÉRGIO
COSTA FREITAS
GUIMARÃES

- - - - Outros Documentos de
Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

09/03/2022 - 18:49 - - - -

0001 - Apito plástico resistente e grande. Apito para arbitragem profissional de
plástico com cordão, apito profissional em plástico abs com bolinha que não trava em
contato com a saliva ou água. Requer pouco esforço para apitar. Som grave. Medidas
aproximadas: 5,2 cm x 1,9cm. Tipo Scalibu 960.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=877254&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=877269&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=877269&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=877477&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4902804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4902804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4902824&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4902824&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:25:26 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0002 - Bola de handebol oficial, h2l, costurada ou matrizada, com 32 gomos,
confeccionada em pvc, tamanho 54-60 cm de diâmetro, peso 325-400g.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:25:30 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0004 - Bola de basquete oficial adulto, câmara de butil, confeccionada em borracha,
tamanho 75 – 78 cm, peso 600 – 650 g, miolo removível por amarelo, azul e branco.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:25:34 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0005 - Bola futebol de campo adulto oficial – circunferência 68-70cm, peso 410 – 450
g, câmara airbility costurada, miolo slip system removível e lubrificado, confeccionada
em pvc. Tecnologia ultra fusion, sem costura.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:25:38 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0007 - Bola de futebol de salão oficial, composição: pvc, peso 400 – 440 g,
circunferência: 60 – 64 cm, modelo matrizado, divisão de 32 gomos, sistema airbility.

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:25:43 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:26:55 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0008 - Bola de vôlei oficial. Confeccionada em PU, acabamento 18 gomos, matrizada,
tamanho 65-67 cm de diâmetro, peso: 260- 280 g.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:27:04 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0011 - Antena oficial de vôlei em fibra de vidro.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:27:29 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0013 - Rede de futsal, confeccionada com polietileno, espessura de 2,5mm, malha de
5,0 cm.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:27:40 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido
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Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:27:56 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0014 - Rede de futebol de Campo, 7,32 x 2,40 mts, fio 4 mm, malha de 10,0 cm.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:28:03 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0015 - Meião.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:28:11 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0016 - Jogo de cartões.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:28:17 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0017 - Luva de goleiro, composição palma: 100% látex, composição dorso: pvc,
tecnologia: xgrip, dimensões aproximadas (a x l): 07: 19 x 10 cm e 08: 20 x 11 cm.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:28:25 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0027 - Colete para treino com 12 unid.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:28:55 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

0031 - Colchonete para ginastica em bagum. Medindo: 0,80x0,40x0,3 cm.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.444.651/0001-07 - K.S.
Artigos Esportivos Eireli

09/03/2022 - 17:29:09 Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois
quanto a declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no
edital, e não foi respondido, as declaração de CENIT estão renomeados como
1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – Karin e
2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto
ao item 8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios
da nossa região.

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o
cronograma estabelecido pelo mesmo. Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não condiz com a exigida no
instrumento convocatório.
Assim como constatamos que a empresa anexou em sua documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante”

Chat
Data Apelido Frase

09/03/2022 - 10:01:41 Pregoeiro Bom dia senhores

09/03/2022 - 10:01:54 Pregoeiro Vamos dar início a sessão

09/03/2022 - 10:04:47 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

09/03/2022 - 10:08:45 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 42,97 cancelada pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:08:45 Sistema Motivo: Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

09/03/2022 - 10:09:03 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

09/03/2022 - 10:09:04 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

09/03/2022 - 10:09:04 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

09/03/2022 - 10:09:04 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

09/03/2022 - 10:09:04 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.

09/03/2022 - 10:10:50 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:50 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:10:51 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:51 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/03/2022 às 19:24:29.
Código verificador: 21226B

Página 64 de 75

09/03/2022 - 10:10:52 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:52 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:10:53 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:53 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:10:54 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:54 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:10:56 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:56 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:10:57 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:57 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:10:58 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:58 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:10:59 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:10:59 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:01 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:01 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:20 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:20 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:23 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:23 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:23 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:23 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:24 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:24 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:25 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:25 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:26 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:26 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:27 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:27 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:28 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:28 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:30 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:30 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:11:31 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:11:31 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:25:51 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:25:51 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:25:57 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:25:57 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:03 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:21 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:24 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:24 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:24 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:27 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:27 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:27 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:30 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:30 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:26:33 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.
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09/03/2022 - 10:26:42 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:31:42.

09/03/2022 - 10:27:15 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:32:16.

09/03/2022 - 10:27:27 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:32:28.

09/03/2022 - 10:29:19 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:34:19.

09/03/2022 - 10:29:37 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:34:37.

09/03/2022 - 10:29:46 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:34:46.

09/03/2022 - 10:29:52 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:34:52.

09/03/2022 - 10:30:52 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:35:53.

09/03/2022 - 10:31:04 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:36:05.

09/03/2022 - 10:31:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:31:42.

09/03/2022 - 10:31:44 Sistema O item 0004 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:31:59 Sistema Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:36:59.

09/03/2022 - 10:31:59 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,99, R$
12,02

09/03/2022 - 10:32:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:32:16.

09/03/2022 - 10:32:17 Sistema O item 0005 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:32:23 Sistema Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:37:23.

09/03/2022 - 10:32:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:32:28.

09/03/2022 - 10:32:29 Sistema O item 0006 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:33:05 Sistema Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:38:06.

09/03/2022 - 10:33:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 449,99

09/03/2022 - 10:33:05 Sistema Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:38:06.

09/03/2022 - 10:33:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,85

09/03/2022 - 10:33:32 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:38:32.

09/03/2022 - 10:34:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:34:19.

09/03/2022 - 10:34:20 Sistema O item 0011 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:34:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:34:37.

09/03/2022 - 10:34:38 Sistema O item 0014 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:34:41 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:39:42.

09/03/2022 - 10:34:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:34:46.

09/03/2022 - 10:34:48 Sistema O item 0001 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:34:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:34:52.

09/03/2022 - 10:34:54 Sistema O item 0002 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:35:21 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:40:21.

09/03/2022 - 10:35:24 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:40:24.

09/03/2022 - 10:35:36 Sistema Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:40:36.

09/03/2022 - 10:35:45 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:40:45.

09/03/2022 - 10:35:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:35:53.

09/03/2022 - 10:35:54 Sistema O item 0003 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:36:00 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 10:41:00.

09/03/2022 - 10:36:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:36:05.

09/03/2022 - 10:36:06 Sistema O item 0017 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:37:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:36:59.

09/03/2022 - 10:37:00 Sistema O item 0015 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:37:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:37:23.

09/03/2022 - 10:37:24 Sistema O item 0019 foi encerrado.
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09/03/2022 - 10:38:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:38:06.

09/03/2022 - 10:38:07 Sistema O item 0018 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:38:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:38:06.

09/03/2022 - 10:38:07 Sistema O item 0020 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:38:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:38:32.

09/03/2022 - 10:38:34 Sistema O item 0008 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:39:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:39:42.

09/03/2022 - 10:39:43 Sistema O item 0010 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:40:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:40:21.

09/03/2022 - 10:40:22 Sistema O item 0009 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:40:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:40:24. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

09/03/2022 - 10:40:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:40:36.

09/03/2022 - 10:40:37 Sistema O item 0016 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

09/03/2022 - 10:40:37 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 8,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0016 até 09/03/2022 às 10:45:37.

09/03/2022 - 10:40:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:40:45.

09/03/2022 - 10:40:46 Sistema O item 0007 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:41:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 09/03/2022 às 10:41:00.

09/03/2022 - 10:41:01 Sistema O item 0013 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:43:54 Sistema O item 0012 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:44:10 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:10 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:11 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:11 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:12 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:12 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:14 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:14 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:14 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:14 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:15 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:15 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:16 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:16 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:17 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:17 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:18 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:18 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:33 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:33 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:44:39 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 10:44:39 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/03/2022 - 10:45:40 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 8,90 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0016 até 09/03/2022 às 10:50:39.

09/03/2022 - 10:50:41 Sistema O item 0016 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

09/03/2022 - 10:50:41 Sistema O item 0016 foi encerrado.

09/03/2022 - 10:59:10 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:13 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:13 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:16 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:16 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:16 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:16 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:19 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:19 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:35 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

09/03/2022 - 10:59:41 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.
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09/03/2022 - 11:00:44 Sistema Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:05:44.

09/03/2022 - 11:01:05 Sistema Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:06:05.

09/03/2022 - 11:02:32 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:07:33.

09/03/2022 - 11:02:56 Sistema Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:07:57.

09/03/2022 - 11:04:09 Sistema Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:09:09.

09/03/2022 - 11:05:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:05:44.

09/03/2022 - 11:05:45 Sistema O item 0022 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:06:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:06:05.

09/03/2022 - 11:06:06 Sistema O item 0026 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:06:09 Sistema Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:11:10.

09/03/2022 - 11:06:34 Sistema Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:11:34.

09/03/2022 - 11:06:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,48, R$
4,50

09/03/2022 - 11:06:34 Sistema Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:11:34.

09/03/2022 - 11:06:49 Sistema Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:11:49.

09/03/2022 - 11:07:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:07:33.

09/03/2022 - 11:07:34 Sistema O item 0031 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

09/03/2022 - 11:07:34 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 35,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0031 até 09/03/2022 às 11:12:34.

09/03/2022 - 11:07:55 Sistema Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:12:55.

09/03/2022 - 11:07:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:07:57.

09/03/2022 - 11:07:58 Sistema O item 0029 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:09:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:09:09.

09/03/2022 - 11:09:10 Sistema O item 0021 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:09:25 Sistema Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/03/2022 às 11:14:26.

09/03/2022 - 11:11:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:11:10.

09/03/2022 - 11:11:11 Sistema O item 0025 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:11:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:11:34.

09/03/2022 - 11:11:35 Sistema O item 0023 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:11:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:11:34.

09/03/2022 - 11:11:35 Sistema O item 0027 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:11:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:11:49.

09/03/2022 - 11:11:50 Sistema O item 0024 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:12:35 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 36,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0031 até 09/03/2022 às 11:17:35.

09/03/2022 - 11:12:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:12:55.

09/03/2022 - 11:12:56 Sistema O item 0028 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:14:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 09/03/2022 às 11:14:26.

09/03/2022 - 11:14:27 Sistema O item 0030 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:17:37 Sistema O item 0031 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

09/03/2022 - 11:17:37 Sistema O item 0031 foi encerrado.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0001 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 9,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0002 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 45,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0003 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 34,50.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0004 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 36,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0005 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 45,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0006 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 45,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0007 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 42,00.
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09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0008 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 30,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0009 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 30,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0010 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 63,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0011 teve como arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 90,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0012 teve como arrematante MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME com lance
de R$ 407,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0013 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 127,50.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0014 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 345,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0015 teve como arrematante MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME com lance
de R$ 8,40.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0016 teve como arrematante SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 8,49.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0017 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 45,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0018 teve como arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 310,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0019 teve como arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 215,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0020 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 4,50.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0021 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 10,50.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0022 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 104,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0023 teve como arrematante A F KULKA COMUNICACAO - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,58.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0024 teve como arrematante A F KULKA COMUNICACAO - Ltda/Eireli com lance de R$ 71,50.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0025 teve como arrematante A F KULKA COMUNICACAO - Ltda/Eireli com lance de R$ 88,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0026 teve como arrematante A F KULKA COMUNICACAO - Ltda/Eireli com lance de R$ 143,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0027 teve como arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 120,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0028 teve como arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 15,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0029 teve como arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 150,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0030 teve como arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 110,00.

09/03/2022 - 11:19:55 Sistema O item 0031 teve como arrematante SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME -
Ltda/Eireli com lance de R$ 34,98.

09/03/2022 - 11:19:57 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

09/03/2022 - 11:26:14 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:26:27 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:26:40 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:26:53 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:27:05 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:27:18 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:27:31 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:27:41 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:27:46 F. FREITAS GUIMARAES... Negociação Item 0018: Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos em nosso limite para todos os itens arrematados!

09/03/2022 - 11:27:53 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:28:41 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:29:21 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:29:36 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:30:20 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:30:32 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:30:44 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:31:01 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:31:17 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:39:23 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:39:33 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:39:44 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:39:57 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:40:15 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:40:24 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
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09/03/2022 - 11:44:11 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2022 às 13:44.

09/03/2022 - 11:44:46 Pregoeiro Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

09/03/2022 - 11:49:34 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:49:43 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:49:47 F. MORAES & SARAIVA ... Documentação Item 0012: Estamos com os nossos valores no limite

09/03/2022 - 11:49:49 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:49:59 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:50:05 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:50:05 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:50:11 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:50:54 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:54:32 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 11:54:44 Sistema A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 12:06:28 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O fornecedor A F KULKA COMUNICACAO foi inabilitado no processo.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de
Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT para pessoa física integrante
do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O fornecedor A F KULKA COMUNICACAO foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
com lance de R$ 3,00.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O fornecedor A F KULKA COMUNICACAO foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 90,00.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O fornecedor A F KULKA COMUNICACAO foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 100,00.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O fornecedor A F KULKA COMUNICACAO foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:28:48 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 185,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado no processo.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 7.3.1. (Declaração de inexistência de fato impeditiva); 7.3.2.
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); 7.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT,
Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário); 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual e Municipal); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos);
8.6... (CONTINUA)

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema (CONT. 1) alínea A (Atestado de Capacidade Técnica); 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da empresa)

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante K.S. Artigos Esportivos Eireli com lance de R$ 12,60.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0002
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante K.S. Artigos Esportivos Eireli com lance de R$ 55,30.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0003
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 60,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0004
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 60,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0005
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante K.S. Artigos Esportivos Eireli com lance de R$ 57,60.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0006
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 64,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0007
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante K.S. Artigos Esportivos Eireli com lance de R$ 57,60.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0008
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante K.S. Artigos Esportivos Eireli com lance de R$ 44,80.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0009
pelo pregoeiro.
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09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 55,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0010
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 160,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0013
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 150,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0014
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 370,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0017
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante K.S. Artigos Esportivos Eireli com lance de R$ 61,80.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0020
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA com lance
de R$ 6,90.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0021
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI -
ME com lance de R$ 13,99.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0022
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 105,00.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0023
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 3,30.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O fornecedor EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0028
pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:56 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI -
ME com lance de R$ 37,97.

09/03/2022 - 15:36:57 Sistema Para o item 0021, o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:36:57 Sistema Para o item 0028, o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 15:41:50 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0021 para o fornecedor FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2022 às 16:01, encerrando às 16:06:00.

09/03/2022 - 15:42:27 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0028 para o fornecedor FREITAS
GUIMARAES CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2022 às 16:02, encerrando às 16:07:00.

09/03/2022 - 16:06:02 Sistema O item 0021 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

09/03/2022 - 16:07:02 Sistema O item 0028 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O fornecedor SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME foi inabilitado no
processo.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema Motivo: Licitante apresentou na proposta reajustada validade inferior ao exigido no instrumento convocatório,
além de não cumprir com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.3.6. (Certidão de
Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 8.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do
quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O fornecedor SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME foi inabilitado para o item
0016 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante K.S. Artigos Esportivos Eireli com lance de R$ 8,50.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O fornecedor SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME foi inabilitado para o item
0021 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 14,50.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O fornecedor SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME foi inabilitado para o item
0028 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 38,00.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O fornecedor SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME foi inabilitado para o item
0031 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 16:08:28 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 35,00.

09/03/2022 - 16:09:20 Sistema O fornecedor MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA foi inabilitado no processo.

09/03/2022 - 16:09:20 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante) 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)

09/03/2022 - 16:09:20 Sistema O fornecedor MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

09/03/2022 - 16:09:20 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 408,00.
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09/03/2022 - 16:09:20 Sistema O fornecedor MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo
pregoeiro.

09/03/2022 - 16:09:20 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 8,50.

09/03/2022 - 16:09:20 Sistema O fornecedor MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

09/03/2022 - 16:09:20 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 9,85.

09/03/2022 - 16:13:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 09/03/2022.

09/03/2022 - 16:13:27 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

09/03/2022 - 16:14:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:14 do dia 09/03/2022.

09/03/2022 - 16:14:56 Sistema Motivo: Considerando o arremate de novos itens, solicito proposta realinhada conforme instrumento
convocatório.

09/03/2022 - 16:28:24 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 16:37:05 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 17:14:27 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.

09/03/2022 - 17:14:27 Sistema Motivo: Proposta anexada.

09/03/2022 - 17:14:47 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

09/03/2022 - 17:14:47 Sistema Motivo: Proposta anexada.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli foi inabilitado no processo.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 7.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 8.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 8.5. alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante)

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 21,00.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 82,00.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 64,00.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 64,00.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 60,00.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 9,00.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

09/03/2022 - 17:18:10 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante FREITAS GUIMARAES CIA LTDA com lance de R$ 65,00.

09/03/2022 - 17:20:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:20 do dia 09/03/2022.

09/03/2022 - 17:20:39 Sistema Motivo: Considerando o arremate de novos itens, solicito proposta realinhada conforme instrumento
convocatório.

09/03/2022 - 17:25:26 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

09/03/2022 - 17:25:28 F. FREITAS GUIMARAES... Documentação Item 0001: Vamos Providenciar em tempo hábil, Sr. Pregoeiro.

09/03/2022 - 17:25:30 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

09/03/2022 - 17:25:34 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.

09/03/2022 - 17:25:38 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

09/03/2022 - 17:25:43 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

09/03/2022 - 17:26:55 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

09/03/2022 - 17:27:04 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

09/03/2022 - 17:27:29 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

09/03/2022 - 17:27:40 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.

09/03/2022 - 17:27:56 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.

09/03/2022 - 17:28:03 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0014.

09/03/2022 - 17:28:11 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0015.

09/03/2022 - 17:28:17 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0016.

09/03/2022 - 17:28:25 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0017.

09/03/2022 - 17:28:55 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0027.

09/03/2022 - 17:29:09 Sistema O fornecedor K.S. Artigos Esportivos Eireli - ME declarou intenção de recurso para o item 0031.

09/03/2022 - 18:20:32 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

09/03/2022 - 18:23:59 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

09/03/2022 - 18:23:59 Sistema Motivo: Proposta anexada.

09/03/2022 - 18:26:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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09/03/2022 - 18:26:40 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:26:40 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:26:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

09/03/2022 - 18:26:50 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:26:50 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:27:07 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

09/03/2022 - 18:27:07 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:27:07 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:27:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

09/03/2022 - 18:27:21 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:27:21 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:27:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

09/03/2022 - 18:27:29 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:27:29 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:27:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

09/03/2022 - 18:27:39 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:27:39 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:28:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

09/03/2022 - 18:28:01 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.
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09/03/2022 - 18:28:01 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:28:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.

09/03/2022 - 18:28:09 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:28:09 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:28:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.

09/03/2022 - 18:28:15 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:28:15 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:28:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.

09/03/2022 - 18:28:24 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:28:24 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:28:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.

09/03/2022 - 18:28:31 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:28:31 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:28:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.

09/03/2022 - 18:28:40 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:28:40 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:28:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017.

09/03/2022 - 18:28:49 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:28:49 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:29:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0027.
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09/03/2022 - 18:29:06 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:29:06 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:29:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0031.

09/03/2022 - 18:29:15 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:29:15 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:25 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREITAS GUIMARAES CIA LTDA.

09/03/2022 - 18:29:28 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2022 às 18:49.

09/03/2022 - 18:29:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

09/03/2022 - 18:29:59 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção pois não concordamos com a nossa inabilitação, pois quanto a
declaração de adimplência, foi solicitada para o e-mail que constava no edital, e não foi respondido, as
declaração de CENIT estão renomeados como 1.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de
Débito – Karin e 2.Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito – KS, quanto ao item
8.5 alínea B anexamos a negativa de protestos e a certidão de cartórios da nossa região.

09/03/2022 - 18:29:59 Sistema Justificativa: Senhor licitante, informo que a Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal está sendo expedida em conformidade e obedecendo o cronograma estabelecido pelo mesmo.
Quanto a CENIT (Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas) peço que reveja, pois a certidão anexada não
condiz com a exigida no instrumento convocatório. Assim como constatamos que a empresa anexou em sua
documentação a “Certidão Negativa de Protestos” e a certidão que se deu sua inabilitação é “Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na
sede do licitante”
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09/03/2022 - 18:50:38 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ

Pregoeiro

ASTROGILDO DE SOUZA SOBRINHO NETO

Apoio
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