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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

Registro de Preços Eletrônico - 202201280002

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

08/03/2022 10:38 08/03/2022 11:00 15/03/2022 11:00 18/03/2022 09:50 18/03/2022 10:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

15/03/2022 - 09:14 Esclarecimento -

Sr Pregoeiro, bom dia!

para os itens: Mochila Personalizada: Confeccionada em Tecido Oxford, com acabamento espatulagem em PVC com dimensões 60x28 para alunos de 10 a 14 anos de idade.
Personalizada com o brasão do município.

Mochila Personalizada: confeccionada em Tecido Oxford, com acabamento espatulagem em PVC com dimensões 40x18 para alunos de 01 a 09 anos de idade. Personalizada
com o brasão do município.

As medidas se referem a altura e largura? Qual a profundidade? Quantos bolsos? Um zíper ou mais? Qual a gramatura do tecido? Qual a medida das alças? Qual a cor e
pantone do tecido, alças e bolso? Em relação a personalização, qual o tamanho da aplicação? Em quantas cores?
Sem estas informações é impossível de se fazer um orçamento justo, o que irá causar uma disparidade entre a cotação dos fornecedores, além de que a administração pode ser
prejudicada recebendo um material de baixa qualidade e totalmente diferente do que se deseja.

14/03/2022 - 13:49 Esclarecimento 14/03/2022 - 17:06

Sr pregoeiro,
boa tarde!

referente ao Caderno personalizado 10 matérias.

Qual a gramatura da capa, gramatura do miolo, medidas do caderno, espessura do espiral, deve ser revestido?

att,

Especificações:
&#61623; Dimensões: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura
&#61623; Miolo: papel offset, branco, gramatura mínima 63g/m²
&#61623; Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura mínima 230g/m²
&#61623; Impressão da capa e contra capa: 4X0 cores
&#61623; Acabamento: verniz de máquina ou plastificação
&#61623; Espiral: arame galvanizado 0,80mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais
metálicas deve formar travas que impossibilitem a formação de pontas agudas.

14/03/2022 - 13:48 QUANTIDADES 14/03/2022 - 16:57

Sr Pregoeiro, boa tarde!

solicito esclarecimento referente as quantidade dos itens por kit.
no edital não consta quais as quantidade unitarias.

Boa tarde prezado,
a quantidade para cada item constante no kit é uma unidade.

12/03/2022 - 22:19 BOA TARDE SENHOR PREGOEIRO TIRA UMA DUVIDA 16/03/2022 - 12:10

boa tarde o senhor Pregoeiro pedir no edital
11.3.5. Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente
atualizada;
São três certidões so queria saber ser e so uma ou colocar as tres

a) Existência de empresa registrada na Junta Comercial;

b) Comprovando a Existência de empresa em nome da pessoa física (no caso de existência de
mais de um sócio na firma/empresa, apresentar esta referente a todos os sócios constantes na
última alteração contratual); e

c) Participação societária de pessoa física ou jurídica em sociedade (exceto SOCIEDADE
ANÔNIMA (S.A) e COOPERATIVA);

Favor reformular sua pergunta.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação
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0001 KIT ESCOLAR I – ENSINO INFANTIL E
PRIMEIROS ANOS DO FUNDAMENTAL:

MOCHILA PERSONALIZADA

CADERNO PERSONALIZADO 10 MATÉRIAS.

RÉGUA: • RÉGUA PLÁSTICA – 30CM

LÁPIS GRAFITE

BORRACHA: BORRACHA BRANCA

APONTADOR

LÁPIS DE COR: CAIXA CONTENDO 12
UNIDADES

92,01 11.000 - KIT Aceito

0002 KIT ESCOLAR II – ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E EJA:

MOCHILA PERSONALIZADA

CADERNO PERSONALIZADO 10 MATÉRIAS.

RÉGUA: • RÉGUA PLÁSTICA – 30CM

CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL)

CANETA ESFEROGRÁFICA (PRETA)

LÁPIS GRAFITE

BORRACHA

APONTADOR

98,26 11.000 - KIT Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/03/2022 6 - Edital PE SRP - Kits Escolares - assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

18/03/2022 - 10:26 Negociação aberta para o processo
202201280002

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/03/2022 - 10:27 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/03/2022 às 12:27.

18/03/2022 - 12:31 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/03/2022 - 12:32 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/03/2022 - 15:17 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/03/2022 - 15:17 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 11:10 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 11:11 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 13:58 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 13:58 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 14:59 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o
fornecedor P N S SEABRA foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2022 às 15:19, encerrando
às 15:24:00.

21/03/2022 - 15:21 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/03/2022 - 15:22 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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22/03/2022 - 10:55 Documentos solicitados para o
processo 202201280002

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 202201280002.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 KIT ESCOLAR I –
ENSINO INFANTIL E
PRIMEIROS ANOS DO
FUNDAMENTAL:

Mochila Personalizada

Caderno personalizado
10 matérias.

Régua: • Régua Plástica –
30cm

Lápis Grafite

Borracha: Borracha
branca

Apontador

Lápis de Cor: Caixa
contendo 12 unidades

P N S SEABRA KIT ESCOLAR I 13
ENSINO INFANTIL E
PRIM

DIVERSOS 83,90 11.000 922.900,00

0002 KIT ESCOLAR II – ANOS
FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E EJA:

Mochila Personalizada

Caderno Personalizado
10 matérias.

Régua: • Régua Plástica –
30cm

Caneta Esferográfica
(Azul)

Caneta Esferográfica
(Preta)

Lápis Grafite

Borracha

Apontador

P N S SEABRA KIT ESCOLAR II 13
ANOS FINAIS DO
ENSINO

DIVERSOS 92,37 11.000 1.016.070,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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 - KIT ESCOLAR I – ENSINO INFANTIL E PRIMEIROS ANOS DO FUNDAMENTAL:

Mochila Personalizada

Caderno personalizado 10 matérias.

Régua: • Régua Plástica – 30cm

Lápis Grafite

Borracha: Borracha branca
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Apontador

Lápis de Cor: Caixa contendo 12 unidades
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J K NORONHA
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

42.897.465/0001-
37

16/03/2022 -
16:45:49

JK NORONHA JK NORONHA 11.000 92,01 1.012.110,00 Sim

REIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS E
PROMOCIONAIS
EIRELI

12.533.412/0001-
76

17/03/2022 -
10:10:56

PRÓPRIO PRÓPRIA/PRÓPRIO 11.000 92,01 1.012.110,00 Sim

Comercial Nova
Trapiche Ltda

30.213.258/0001-
37

17/03/2022 -
11:57:05

DIVERSOS DIVERSOS /
DIVERSOS

11.000 92,01 1.012.110,00 Não

S F V EDITORA &
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

16.433.348/0001-
02

17/03/2022 -
16:57:35

KIT ESCOLAR I
13 ENSINO
INFANTIL E PRIM

SFV 11.000 92,00 1.012.000,00 Sim

DISNORTE COM.
LTDA

39.819.259/0001-
02

17/03/2022 -
17:42:36

disnorte disnorte 11.000 92,01 1.012.110,00 Sim

P N S SEABRA 04.180.058/0001-
15

17/03/2022 -
20:15:04

KIT ESCOLAR I
13 ENSINO
INFANTIL E PRIM

DIVERSOS 11.000 91,80 1.009.800,00 Sim

Irmãos Anjos Ltda. - me 01.552.709/0001-
62

17/03/2022 -
21:23:58

KIT ESCOLAR I DIVERSOS 11.000 92,00 1.012.000,00 Sim

AQUARELA
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESCOLARES LTDA

21.136.749/0001-
30

18/03/2022 -
08:10:57

MOCHILA
ESCOLAR/DIVERSOS

PRORPRIA/NACIONAL 11.000 92,00 1.012.000,00 Sim

0002 - KIT ESCOLAR II – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA:

Mochila Personalizada

Caderno Personalizado 10 matérias.

Régua: • Régua Plástica – 30cm

Caneta Esferográfica (Azul)

Caneta Esferográfica (Preta)

Lápis Grafite

Borracha

Apontador
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J K NORONHA
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

42.897.465/0001-
37

16/03/2022 -
16:46:59

JK NORONHA JK NORONHA 11.000 98,26 1.080.860,00 Sim

REIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS E
PROMOCIONAIS
EIRELI

12.533.412/0001-
76

17/03/2022 -
10:11:04

PRÓPRIO PRÓPRIA/PRÓPRIO 11.000 98,02 1.078.220,00 Sim

Comercial Nova
Trapiche Ltda

30.213.258/0001-
37

17/03/2022 -
11:57:29

DIVERSOS DIVERSOS /
DIVERSOS

11.000 98,26 1.080.860,00 Não

S F V EDITORA &
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

16.433.348/0001-
02

17/03/2022 -
16:57:56

KIT ESCOLAR II
ANOS FINAIS DO
ENSINO EJA

SFV 11.000 98,00 1.078.000,00 Sim

DISNORTE COM.
LTDA

39.819.259/0001-
02

17/03/2022 -
17:43:12

disnorte disnorte 11.000 98,26 1.080.860,00 Sim

P N S SEABRA 04.180.058/0001-
15

17/03/2022 -
20:14:29

KIT ESCOLAR II
13 ANOS FINAIS
DO ENSINO

DIVERSOS 11.000 97,70 1.074.700,00 Sim

Irmãos Anjos Ltda. - me 01.552.709/0001-
62

17/03/2022 -
21:24:47

KIT ESCOLAR II DIVERSOS 11.000 98,00 1.078.000,00 Sim

AQUARELA
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESCOLARES LTDA

21.136.749/0001-
30

18/03/2022 -
08:10:43

MOCHILA
ESCOLAR/DIVERSOS

PRORPRIA/NACIONAL 11.000 98,26 1.080.860,00 Sim
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Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Irmãos Anjos Ltda. - me 01.552.709/0001-62 90 dias

P N S SEABRA 04.180.058/0001-15 90 dias

Comercial Nova Trapiche Ltda 30.213.258/0001-37 90 dias

AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 21.136.749/0001-30 90 dias

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI 12.533.412/0001-76 90 dias

DISNORTE COM. LTDA 39.819.259/0001-02 90 dias

J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 42.897.465/0001-37 90 dias

S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI 16.433.348/0001-02 90 dias

Lances Enviados
0001 - KIT ESCOLAR I – ENSINO INFANTIL E PRIMEIROS ANOS DO FUNDAMENTAL:

Mochila Personalizada

Caderno personalizado 10 matérias.

Régua: • Régua Plástica – 30cm

Lápis Grafite

Borracha: Borracha branca

Apontador

Lápis de Cor: Caixa contendo 12 unidades
Data Valor CNPJ Situação

16/03/2022 - 16:45:49 92,01 (proposta) 42.897.465/0001-37 - J K NORONHA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - Licitante não apresentou proposta realinhada conforme
solicitado. 21/03/2022 13:57:22

17/03/2022 - 10:10:56 92,01 (proposta) 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

17/03/2022 - 11:57:05 92,01 (proposta) 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

17/03/2022 - 16:57:35 92,00 (proposta) 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

17/03/2022 - 17:42:36 92,01 (proposta) 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

17/03/2022 - 20:15:04 91,80 (proposta) 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

17/03/2022 - 21:23:58 92,00 (proposta) 01.552.709/0001-62 - Irmãos Anjos
Ltda. - me

Válido

18/03/2022 - 08:10:57 92,00 (proposta) 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43
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18/03/2022 - 10:04:05 91,79 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:05:49 91,78 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

18/03/2022 - 10:05:53 91,77 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:07:27 91,75 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

18/03/2022 - 10:07:30 91,74 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:07:39 91,70 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:07:42 91,69 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:08:29 91,65 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:08:33 91,64 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:08:43 91,60 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:08:48 91,59 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:09:12 91,57 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:09:15 91,56 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:09:50 90,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44
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18/03/2022 - 10:09:52 89,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:10:15 89,90 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:10:23 89,89 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:10:29 89,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:10:50 88,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:10:54 88,00 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:11:00 87,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:17 87,50 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:11:20 87,49 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:26 87,00 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:11:31 86,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:39 86,49 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido
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18/03/2022 - 10:11:43 86,48 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:49 85,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:11:53 84,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:58 86,00 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:12:01 85,01 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:12:31 84,90 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:12:34 84,89 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:13:17 83,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:13:22 82,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:13:27 84,00 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:13:54 81,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:13:57 80,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:14:01 82,50 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:14:06 80,00 42.897.465/0001-37 - J K NORONHA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - Licitante não apresentou proposta realinhada conforme
solicitado. 21/03/2022 13:57:22
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18/03/2022 - 10:14:09 79,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:04 75,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:15:08 74,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:14 73,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:15:17 72,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:27 71,50 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:15:33 71,49 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:39 77,00 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:15:49 70,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:15:52 69,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:59 69,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:16:02 68,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:16:07 65,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:16:10 64,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:16:23 61,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:16:26 60,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:16:41 60,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44
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18/03/2022 - 10:16:45 59,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:16:59 58,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:17:02 57,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:17:11 55,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:17:32 84,01 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:18:14 54,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:18:22 54,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:18:25 53,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:18:32 51,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:18:47 50,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:18:57 50,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:19:09 49,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:19:36 48,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:19:39 47,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:19:49 45,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:20:43 44,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42
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18/03/2022 - 10:20:59 42,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:21:18 44,98 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:22:24 41,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:23:13 40,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:23:42 40,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:23:52 39,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:24:12 38,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

21/03/2022 - 15:20:38 83,90 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

0002 - KIT ESCOLAR II – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA:

Mochila Personalizada

Caderno Personalizado 10 matérias.

Régua: • Régua Plástica – 30cm

Caneta Esferográfica (Azul)

Caneta Esferográfica (Preta)

Lápis Grafite

Borracha

Apontador
Data Valor CNPJ Situação

16/03/2022 - 16:46:59 98,26 (proposta) 42.897.465/0001-37 - J K NORONHA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - Licitante não apresentou proposta realinhada conforme
solicitado. 21/03/2022 13:57:22

17/03/2022 - 10:11:04 98,02 (proposta) 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

17/03/2022 - 11:57:29 98,26 (proposta) 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

17/03/2022 - 16:57:56 98,00 (proposta) 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

17/03/2022 - 17:43:12 98,26 (proposta) 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

17/03/2022 - 20:14:29 97,70 (proposta) 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido
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17/03/2022 - 21:24:47 98,00 (proposta) 01.552.709/0001-62 - Irmãos Anjos
Ltda. - me

Válido

18/03/2022 - 08:10:43 98,26 (proposta) 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:04:05 97,69 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:05:58 97,67 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

18/03/2022 - 10:06:01 97,66 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:07:37 97,65 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

18/03/2022 - 10:07:41 97,64 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:07:48 97,50 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:07:51 97,49 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:08:36 97,40 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:08:39 97,39 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:08:50 97,35 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:08:53 97,34 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:09:23 97,32 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51
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18/03/2022 - 10:09:26 97,31 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:09:30 97,30 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

18/03/2022 - 10:09:39 97,29 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:09:55 97,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:09:58 96,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:10:37 96,90 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:10:46 96,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:10:56 95,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:00 95,90 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:11:03 95,89 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:14 95,00 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:11:17 94,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:29 94,50 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51
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18/03/2022 - 10:11:33 94,49 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:11:43 94,00 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:11:53 93,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:12:07 92,00 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:12:10 91,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:12:15 91,50 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:12:18 91,49 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:12:29 90,00 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:12:32 89,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:12:41 89,00 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:12:44 88,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42
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18/03/2022 - 10:12:48 88,00 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:12:51 87,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:13:08 87,00 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:13:13 86,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:13:17 93,90 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

18/03/2022 - 10:13:29 86,00 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
11.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 22/03/2022
10:32:38

18/03/2022 - 10:13:33 85,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:13:37 85,00 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:13:40 84,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:13:59 84,50 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:14:02 84,49 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:14:13 83,00 42.897.465/0001-37 - J K NORONHA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - Licitante não apresentou proposta realinhada conforme
solicitado. 21/03/2022 13:57:22

18/03/2022 - 10:14:17 82,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42
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18/03/2022 - 10:14:28 84,00 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA
& EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 21/03/2022 14:57:51

18/03/2022 - 10:14:35 82,90 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:14:38 82,89 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:08 80,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:15:12 79,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:20 74,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:15:23 73,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:31 72,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:15:34 71,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:15:54 70,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:15:57 69,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:16:03 65,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:16:06 64,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:16:11 70,15 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022 17:17:43

18/03/2022 - 10:16:16 63,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:16:20 62,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42
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18/03/2022 - 10:16:27 60,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:16:30 59,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:17:03 58,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:17:06 57,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:17:14 55,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:18:11 81,50 42.897.465/0001-37 - J K NORONHA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - Licitante não apresentou proposta realinhada conforme
solicitado. 21/03/2022 13:57:22

18/03/2022 - 10:18:16 54,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:18:28 54,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:18:32 53,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:18:35 51,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:18:51 50,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:19:01 50,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:19:12 49,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:19:40 48,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:19:45 47,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:19:54 45,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:20:54 47,98 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42
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18/03/2022 - 10:21:27 44,97 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:22:30 42,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:23:15 41,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:23:46 40,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

18/03/2022 - 10:23:58 39,99 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); 11.4.4
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física
integrante do quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5 alínea B (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante) 18/03/2022
15:16:42

18/03/2022 - 10:24:20 38,00 39.819.259/0001-02 - DISNORTE COM.
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 18/03/2022 12:30:44

22/03/2022 - 10:49:43 92,37 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 18/03/2022 - 13:11:40 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

REIS - PROPOSTA FINAL 18.03.2022.pdf

0002 18/03/2022 - 13:11:54 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

REIS - PROPOSTA FINAL 18.03.2022.pdf

0001 18/03/2022 - 16:10:50 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ESCOLARES LTDA

PROPOSTA ASS AJUSTADA.pdf

0002 18/03/2022 - 16:11:58 21.136.749/0001-30 - AQUARELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ESCOLARES LTDA

PROPOSTA ASS AJUSTADA.pdf

0001 21/03/2022 - 14:51:16 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA &
EMPREENDIMENTOS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA.zip

0002 21/03/2022 - 14:51:25 16.433.348/0001-02 - S F V EDITORA &
EMPREENDIMENTOS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA.zip

0001 21/03/2022 - 15:29:31 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA PROPOSTA (AJUSTADA ITEM 01)-
MOJU-PNS.zip

0002 21/03/2022 - 16:59:08 30.213.258/0001-37 - Comercial Nova
Trapiche Ltda

PROPOSTA DE PREÇOS - FINAL -
MOJU.pdf

0002 22/03/2022 - 11:07:37 04.180.058/0001-15 - P N S SEABRA PROPOSTA (AJUSTADA ITEM 02)-
MOJU-PNS.zip

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:35

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

04609866277 SSP/PA 23/08/2018 - RG

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:36

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

21283605287 - - - CPF

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:38

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

04180058000115 RECEITA
FEDERAL

03/11/2005 - CNPJ

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:39

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

03091209152647 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ

09/03/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:41

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

702022080226149-9 SEFA/PA 13/03/2022 09/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:42

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

2022030500491317490434 Caixa Econômica
Federal

11/03/2022 03/04/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=892953&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=892954&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=893991&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=893997&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=895699&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=895702&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=895789&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=895789&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=896204&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=896204&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=897222&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=897222&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007629&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007639&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007639&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007655&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007655&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007655&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:54

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

8282111/2022 JUSTIÇA DO
TRABALHO

13/03/2022 09/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:56

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

20000709499 JUCEPA 06/05/2021 06/05/2022 BALANÇO
PATRIMONIAL

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:57

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

- - 29/11/2000 - Contrato Social

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:57

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MOJÚ

17/12/2012 - Atestado de
Capacidade Técnica

P N S SEABRA 17/03/2022 -
19:59

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

- Fazenda Municipal 10/03/2022 10/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

P N S SEABRA 17/03/2022 -
20:00

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

13/03/2022 09/09/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

P N S SEABRA 18/03/2022 -
05:12

PEDRO NILO
SANTOS SEABRA

- - - - Outros Documentos de
Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

22/03/2022 - 11:32 25/03/2022 - 18:00 30/03/2022 - 18:00

0001 - KIT ESCOLAR I – ENSINO INFANTIL E PRIMEIROS ANOS DO
FUNDAMENTAL:

Mochila Personalizada

Caderno personalizado 10 matérias.

Régua: • Régua Plástica – 30cm

Lápis Grafite

Borracha: Borracha branca

Apontador

Lápis de Cor: Caixa contendo 12 unidades

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

18/03/2022 - 15:41:52 Prezados, boa tarde

Fomos desclassificados pelos seguintes motivos:
• 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal) – a mesma foi solicitada via e-mail como pede em edital no dia 0000 ,
mas não obtivemos resposta a antes do PE acontecer.
• 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para
pessoa física integrante do quadro societário) – essas certidões foram anexadas
ao processo, estão com os nomes REIS - Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração Trabalhista - 14.03.2022 e REIS - Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista - 15.02.2022.
• 11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com
validade vencida – temos 5 dias para apresentar nova certidão como informo item
11.4.6 do edital.
• 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante) –
anexamos a certidão de falência e de protestos, os nomes dos arquivos são:
CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022 e REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE
FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022.
Aguardo retorno sobre a solicitação.

Indeferido

Justificativa: Informo que a Declaração do item 10.3.3 não foi apresentada, assim como nem mesmo a comprovação da solicitação. Informo que a referida declaração está sendo
expedida conforme solicitação e cronograma estabelecido pelo setor responsável. Quanto a CENIT, tal certidão foi apresentada apenas para a pessoa jurídica e o edital está claro
quanto a apresentação deverá ser tanto papa pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário. Quanto a CND Estadual vencida, fora para evidenciar,
pois como houve o não cumprimento de outras certidões que não cabe prazo, fica registrado. Além da ausência da certidão exigida no item 11.5 alínea B.
A certidão ao qual relata ter anexado como: CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea C do edital.
A certidão ao qual relata ter anexado como: REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea A do edital.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007712&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007712&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007717&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007717&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007721&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007727&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007727&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007728&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007728&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007732&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5007732&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5008896&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5008896&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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12.533.412/0001-76 - REIS
INDUSTRIA E COMERCIO
DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

18/03/2022 - 15:57:43 Prezados, boa tarde

Fomos desclassificados pelos seguintes motivos:
• 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal) – a mesma foi solicitada via e-mail como pede em edital, mas não
obtivemos resposta a antes do PE acontecer.
• 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para
pessoa física integrante do quadro societário) – essas certidões foram anexadas
ao processo, estão com os nomes REIS - Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração Trabalhista - 14.03.2022 e REIS - Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista - 15.02.2022.
• 11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com
validade vencida – temos 5 dias para apresentar nova certidão como informo item
11.4.6 do edital.
• 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante) –
anexamos a certidão de falência e de protestos, os nomes dos arquivos são:
CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022 e REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE
FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022.
Aguardo retorno sobre a solicitação.

Indeferido

Justificativa: Informo que a Declaração do item 10.3.3 não foi apresentada, assim como nem mesmo a comprovação da solicitação. Informo que a referida declaração está sendo
expedida conforme solicitação e cronograma estabelecido pelo setor responsável. Quanto a CENIT, tal certidão foi apresentada apenas para a pessoa jurídica e o edital está claro
quanto a apresentação deverá ser tanto papa pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário. Quanto a CND Estadual vencida, fora para evidenciar,
pois como houve o não cumprimento de outras certidões que não cabe prazo, fica registrado. Além da ausência da certidão exigida no item 11.5 alínea B.
A certidão ao qual relata ter anexado como: CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea C do edital.
A certidão ao qual relata ter anexado como: REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea A do edital.

16.433.348/0001-02 - S F V
EDITORA &
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

21/03/2022 - 15:23:01 Intenção de recurso tendo em vista que as exigências de certidões para a
qualificação econômico-financeira do edital (Itens 11.5.a e 11.5.b) se mostram
excessivamente restritivas e em desacordo com a Legislação e com o
entendimento previsto na jurisprudência do TCU (Acórdãos 808/2003-Plenário,
1.391/2009-Plenário, 5.298/2013-2ª Câmara e 2.375/2015-TCU-Plenário) bem
como exigência ilegal de certidão de adimplencia emitida pelo setor de licitações e
certidões de protesto.

Indeferido

Justificativa: Prezado, o motivo de sua inabilitação não se deu somente pela ausência das referidas, mas assim como as demais relatadas na própria ata. Além do mais, caso o
licitante tivesse achado alguma cláusula restritiva, o mesmo deveria ter impugnado o instrumento convocatório.

39.819.259/0001-02 -
DISNORTE COM. LTDA

21/03/2022 - 16:09:58 Gostaria de entrar com intenção de recurso contra a empresa P N S Seabra, pois
a mesma não cumpre as condições editaicias, no qual não apresentou nenhuma
consultas nem PF ou PJ dos CEIS, TCU, SICAF entre outros, e seu atestado de
capacidade Tecnica não atender o objeto licitado, pois o mesmo abrange material
de expediente, moveis e copa e cozinha, e o objeto licitado e KIT ESCOLAR um
objeto bem especifico no qual o atestado não atendi, a mesma empresa citada
não apresentou a certidão do TRT8 solicitada no edital. Pois também podemos
perceber na habilitação de devida empresa que ela de todas as empresas
inabilitadas anteriormente, foi a unica que obteve declaração de adimplencia,
sendo que todas as outras empresas solicitaram em tempo habil e não fora
atendido. Sendo assim com a exposição desses fatos peço que seja revista a
decisão do pregoeiro, porque juntamente com essa intenção de recurso
encaminharei uma copia desta ata para as entidades competentes para que as
medidas necessarias sejam tomadas pois o processo esta sendo conduzindo de
forma incoerente.

Deferido

39.819.259/0001-02 -
DISNORTE COM. LTDA

22/03/2022 - 11:20:10 Gostaria de entrar com intenção de recurso contra a empresa P N S Seabra, pois
a mesma não cumpre as condições editaicias, no qual não apresentou nenhuma
consultas nem PF ou PJ dos CEIS, TCU, SICAF entre outros, e seu atestado de
capacidade Tecnica não atender o objeto licitado, pois o mesmo abrange material
de expediente, moveis e copa e cozinha, e o objeto licitado e KIT ESCOLAR um
objeto bem especifico no qual o atestado não atendi, a mesma empresa citada
não apresentou a certidão do TRT8 solicitada no edital. Pois também podemos
perceber na habilitação de devida empresa que ela de todas as empresas
inabilitadas anteriormente, foi a unica que obteve declaração de adimplencia,
sendo que todas as outras empresas solicitaram em tempo habil e não fora
atendido. Sendo assim com a exposição desses fatos peço que seja revista a
decisão do pregoeiro, porque juntamente com essa intenção de recurso
encaminharei uma copia desta ata para as entidades competentes para que as
medidas necessarias sejam tomadas pois o processo esta sendo conduzindo de
forma incoerente.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.819.259/0001-02 -
DISNORTE COM. LTDA

25/03/2022 - 16:18:26 SEGEU RECURSO ADMINISTRATVO RECURSO
DISNORTE MOJU.pdf.

Aguardando Julgamento

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

04.180.058/0001-15 - P N S
SEABRA

29/03/2022 - 18:37 Segue nossas Contrarrazões CONTRARRAZÕES-
PNS.pdf.

0002 - KIT ESCOLAR II – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA:

Mochila Personalizada

Caderno Personalizado 10 matérias.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/04/2022 às 16:58:32.
Código verificador: 23F36D

Página 21 de 27

Régua: • Régua Plástica – 30cm

Caneta Esferográfica (Azul)

Caneta Esferográfica (Preta)

Lápis Grafite

Borracha

Apontador

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

18/03/2022 - 15:41:58 Prezados, boa tarde

Fomos desclassificados pelos seguintes motivos:
• 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal) – a mesma foi solicitada via e-mail como pede em edital no dia 0000 ,
mas não obtivemos resposta a antes do PE acontecer.
• 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para
pessoa física integrante do quadro societário) – essas certidões foram anexadas
ao processo, estão com os nomes REIS - Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração Trabalhista - 14.03.2022 e REIS - Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista - 15.02.2022.
• 11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com
validade vencida – temos 5 dias para apresentar nova certidão como informo item
11.4.6 do edital.
• 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante) –
anexamos a certidão de falência e de protestos, os nomes dos arquivos são:
CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022 e REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE
FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022.
Aguardo retorno sobre a solicitação.

Indeferido

Justificativa: Informo que a Declaração do item 10.3.3 não foi apresentada, assim como nem mesmo a comprovação da solicitação. Informo que a referida declaração está sendo
expedida conforme solicitação e cronograma estabelecido pelo setor responsável. Quanto a CENIT, tal certidão foi apresentada apenas para a pessoa jurídica e o edital está claro
quanto a apresentação deverá ser tanto papa pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário. Quanto a CND Estadual vencida, fora para evidenciar,
pois como houve o não cumprimento de outras certidões que não cabe prazo, fica registrado. Além da ausência da certidão exigida no item 11.5 alínea B.
A certidão ao qual relata ter anexado como: CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea C do edital.
A certidão ao qual relata ter anexado como: REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea A do edital.

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

18/03/2022 - 15:57:48 Prezados, boa tarde

Fomos desclassificados pelos seguintes motivos:
• 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal) – a mesma foi solicitada via e-mail como pede em edital, mas não
obtivemos resposta a antes do PE acontecer.
• 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para
pessoa física integrante do quadro societário) – essas certidões foram anexadas
ao processo, estão com os nomes REIS - Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração Trabalhista - 14.03.2022 e REIS - Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração Trabalhista - 15.02.2022.
• 11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com
validade vencida – temos 5 dias para apresentar nova certidão como informo item
11.4.6 do edital.
• 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante) –
anexamos a certidão de falência e de protestos, os nomes dos arquivos são:
CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022 e REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE
FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022.
Aguardo retorno sobre a solicitação.

Indeferido

Justificativa: Informo que a Declaração do item 10.3.3 não foi apresentada, assim como nem mesmo a comprovação da solicitação. Informo que a referida declaração está sendo
expedida conforme solicitação e cronograma estabelecido pelo setor responsável. Quanto a CENIT, tal certidão foi apresentada apenas para a pessoa jurídica e o edital está claro
quanto a apresentação deverá ser tanto papa pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário. Quanto a CND Estadual vencida, fora para evidenciar,
pois como houve o não cumprimento de outras certidões que não cabe prazo, fica registrado. Além da ausência da certidão exigida no item 11.5 alínea B.
A certidão ao qual relata ter anexado como: CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea C do edital.
A certidão ao qual relata ter anexado como: REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea A do edital.

16.433.348/0001-02 - S F V
EDITORA &
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

21/03/2022 - 15:10:18 Intenção de recurso tendo em vista que as exigências de certidões para a
qualificação econômico-financeira do edital (Itens 11.5.a e 11.5.b) se mostram
excessivamente restritivas e em desacordo com a Legislação e com o
entendimento previsto na jurisprudência do TCU (Acórdãos 808/2003-Plenário,
1.391/2009-Plenário, 5.298/2013-2ª Câmara e 2.375/2015-TCU-Plenário) bem
como exigência ilegal de certidão de adimplencia emitida pelo setor de licitações e
certidões de protesto.

Indeferido

Justificativa: Prezado, o motivo de sua inabilitação não se deu somente pela ausência das referidas, mas assim como as demais relatadas na própria ata. Além do mais, caso o
licitante tivesse achado alguma cláusula restritiva, o mesmo deveria ter impugnado o instrumento convocatório.
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39.819.259/0001-02 -
DISNORTE COM. LTDA

22/03/2022 - 10:55:00 Gostaria de entrar com intenção de recurso contra a empresa P N S Seabra, pois
a mesma não cumpre as condições editaicias, no qual não apresentou nenhuma
consultas nem PF ou PJ dos CEIS, TCU, SICAF entre outros, e seu atestado de
capacidade Tecnica não atender o objeto licitado, pois o mesmo abrange material
de expediente, moveis e copa e cozinha, e o objeto licitado e KIT ESCOLAR um
objeto bem especifico no qual o atestado não atendi, a mesma empresa citada
não apresentou a certidão do TRT8 solicitada no edital. Pois também podemos
perceber na habilitação de devida empresa que ela de todas as empresas
inabilitadas anteriormente, foi a unica que obteve declaração de adimplencia,
sendo que todas as outras empresas solicitaram em tempo habil e não fora
atendido. Sendo assim com a exposição desses fatos peço que seja revista a
decisão do pregoeiro, porque juntamente com essa intenção de recurso
encaminharei uma copia desta ata para as entidades competentes para que as
medidas necessarias sejam tomadas pois o processo esta sendo conduzindo de
forma incoerente.

Deferido

39.819.259/0001-02 -
DISNORTE COM. LTDA

22/03/2022 - 11:20:24 Gostaria de entrar com intenção de recurso contra a empresa P N S Seabra, pois
a mesma não cumpre as condições editaicias, no qual não apresentou nenhuma
consultas nem PF ou PJ dos CEIS, TCU, SICAF entre outros, e seu atestado de
capacidade Tecnica não atender o objeto licitado, pois o mesmo abrange material
de expediente, moveis e copa e cozinha, e o objeto licitado e KIT ESCOLAR um
objeto bem especifico no qual o atestado não atendi, a mesma empresa citada
não apresentou a certidão do TRT8 solicitada no edital. Pois também podemos
perceber na habilitação de devida empresa que ela de todas as empresas
inabilitadas anteriormente, foi a unica que obteve declaração de adimplencia,
sendo que todas as outras empresas solicitaram em tempo habil e não fora
atendido. Sendo assim com a exposição desses fatos peço que seja revista a
decisão do pregoeiro, porque juntamente com essa intenção de recurso
encaminharei uma copia desta ata para as entidades competentes para que as
medidas necessarias sejam tomadas pois o processo esta sendo conduzindo de
forma incoerente.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

39.819.259/0001-02 -
DISNORTE COM. LTDA

25/03/2022 - 16:19:37 SEGUE RECURSO ADMINISTRATIVO RECURSO
DISNORTE MOJU.pdf.

Aguardando Julgamento

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

04.180.058/0001-15 - P N S
SEABRA

29/03/2022 - 18:40 Segue nossas Contrarrazões CONTRARRAZÕES-
PNS.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

18/03/2022 - 10:01:06 Pregoeiro Bom dia senhores.

18/03/2022 - 10:01:18 Pregoeiro Vamos dar inicio a sessão.

18/03/2022 - 10:01:27 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

18/03/2022 - 10:03:29 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

18/03/2022 - 10:03:29 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

18/03/2022 - 10:03:29 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

18/03/2022 - 10:03:30 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.

18/03/2022 - 10:03:47 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

18/03/2022 - 10:03:47 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/03/2022 - 10:03:49 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

18/03/2022 - 10:03:49 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/03/2022 - 10:26:13 Sistema O item 0001 foi encerrado.

18/03/2022 - 10:26:22 Sistema O item 0002 foi encerrado.

18/03/2022 - 10:26:34 Sistema O item 0001 teve como arrematante DISNORTE COM. LTDA - EPP/SS com lance de R$ 38,00.

18/03/2022 - 10:26:34 Sistema O item 0002 teve como arrematante DISNORTE COM. LTDA - EPP/SS com lance de R$ 38,00.

18/03/2022 - 10:26:34 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

18/03/2022 - 10:27:22 Pregoeiro Solicito proposta readequada conforme instrumento convocatório

18/03/2022 - 10:27:37 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/03/2022 às 12:27.

18/03/2022 - 12:30:44 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA foi desclassificado no processo.

18/03/2022 - 12:30:44 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

18/03/2022 - 12:30:44 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
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18/03/2022 - 12:30:44 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
EIRELI com lance de R$ 39,99.

18/03/2022 - 12:30:44 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

18/03/2022 - 12:30:44 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
EIRELI com lance de R$ 39,99.

18/03/2022 - 12:31:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:31 do dia 18/03/2022.

18/03/2022 - 12:31:45 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

18/03/2022 - 12:32:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:31 do dia 18/03/2022.

18/03/2022 - 12:32:05 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

18/03/2022 - 13:11:40 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 13:11:54 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 15:16:42 Sistema O fornecedor REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI foi inabilitado no
processo.

18/03/2022 - 15:16:42 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física integrante do
quadro societário); 11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com validade vencida; 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante)

18/03/2022 - 15:16:42 Sistema O fornecedor REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

18/03/2022 - 15:16:42 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ESCOLARES LTDA com lance de R$ 77,00.

18/03/2022 - 15:16:42 Sistema O fornecedor REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI foi inabilitado para o
item 0002 pelo pregoeiro.

18/03/2022 - 15:16:42 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ESCOLARES LTDA com lance de R$ 70,15.

18/03/2022 - 15:17:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 18/03/2022.

18/03/2022 - 15:17:27 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

18/03/2022 - 15:17:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 18/03/2022.

18/03/2022 - 15:17:50 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

18/03/2022 - 15:41:52 Sistema O fornecedor REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0001.

18/03/2022 - 15:41:58 Sistema O fornecedor REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0002.

18/03/2022 - 15:57:43 Sistema O fornecedor REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0001.

18/03/2022 - 15:57:48 Sistema O fornecedor REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0002.

18/03/2022 - 16:10:50 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 16:11:58 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

18/03/2022 - 16:18:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/03/2022 - 16:18:47 Sistema Intenção: Prezados, boa tarde Fomos desclassificados pelos seguintes motivos: • 10.3.3
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal) – a mesma foi solicitada via e-mail
como pede em edital no dia 0000 , mas não obtivemos resposta a antes do PE acontecer. • 11.4.4 (CENIT,
Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física integrante do quadro societário) – essas
certidões foram anexadas ao processo, estão com os nomes REIS - Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração Trabalhista - 14.03.2022 e REIS - Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista - 15.02.2022. •11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com validade vencida –
temos 5 dias para apresentar nova certidão como informo item 11.4.6 do edital. • 11.5 alínea B
(Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) – anexamos a certidão... (CONTINUA)

18/03/2022 - 16:18:47 Sistema (CONT. 1) de falência e de protestos, os nomes dos arquivos são: CERTIDÃO DE PROTESTOS -
02.02.2022 e REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022. Aguardo retorno
sobre a solicitação.

18/03/2022 - 16:18:47 Sistema Justificativa: Informo que a Declaração do item 10.3.3 não foi apresentada, assim como nem mesmo a
comprovação da solicitação. Informo que a referida declaração está sendo expedida conforme solicitação e
cronograma estabelecido pelo setor responsável. Quanto a CENIT, tal certidão foi apresentada apenas para
a pessoa jurídica e o edital está claro quanto a apresentação deverá ser tanto papa pessoa jurídica, como
para pessoa física integrante do quadro societário. Quanto a CND Estadual vencida, fora para evidenciar,
pois como houve o não cumprimento de outras certidões que não cabe prazo, fica registrado. Além da
ausência da certidão exigida no item 11.5 alínea B. A certidão ao qual relata ter anexado como: CERTIDÃO
DE PROTESTOS - 02.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea C do edital. A certidão ao qual relata ter
anexado como: REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022, corresponde
ao item 11.5 alínea A do edital.

18/03/2022 - 16:18:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/03/2022 - 16:18:56 Sistema Intenção: Prezados, boa tarde Fomos desclassificados pelos seguintes motivos: • 10.3.3
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal) – a mesma foi solicitada via e-mail
como pede em edital, mas não obtivemos resposta a antes do PE acontecer. • 11.4.4 (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física integrante do quadro societário) – essas certidões foram
anexadas ao processo, estão com os nomes REIS - Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista - 14.03.2022 e REIS - Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista -
15.02.2022. • 11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com validade vencida –
temos 5 dias para apresentar nova certidão como informo item 11.4.6 do edital. • 11.5 alínea B
(Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) – anexamos a certidão de falência e... (CONTINUA)

18/03/2022 - 16:18:56 Sistema (CONT. 1) de protestos, os nomes dos arquivos são: CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022 e REIS -
CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022. Aguardo retorno sobre a solicitação.
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18/03/2022 - 16:18:56 Sistema Justificativa: Informo que a Declaração do item 10.3.3 não foi apresentada, assim como nem mesmo a
comprovação da solicitação. Informo que a referida declaração está sendo expedida conforme solicitação e
cronograma estabelecido pelo setor responsável. Quanto a CENIT, tal certidão foi apresentada apenas para
a pessoa jurídica e o edital está claro quanto a apresentação deverá ser tanto papa pessoa jurídica, como
para pessoa física integrante do quadro societário. Quanto a CND Estadual vencida, fora para evidenciar,
pois como houve o não cumprimento de outras certidões que não cabe prazo, fica registrado. Além da
ausência da certidão exigida no item 11.5 alínea B. A certidão ao qual relata ter anexado como: CERTIDÃO
DE PROTESTOS - 02.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea C do edital. A certidão ao qual relata ter
anexado como: REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022, corresponde
ao item 11.5 alínea A do edital.

18/03/2022 - 16:19:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

18/03/2022 - 16:19:06 Sistema Intenção: Prezados, boa tarde Fomos desclassificados pelos seguintes motivos: • 10.3.3
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal) – a mesma foi solicitada via e-mail
como pede em edital no dia 0000 , mas não obtivemos resposta a antes do PE acontecer. • 11.4.4 (CENIT,
Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física integrante do quadro societário) – essas
certidões foram anexadas ao processo, estão com os nomes REIS - Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração Trabalhista - 14.03.2022 e REIS - Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista - 15.02.2022. •11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com validade vencida –
temos 5 dias para apresentar nova certidão como informo item 11.4.6 do edital. • 11.5 alínea B
(Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) – anexamos a certidão... (CONTINUA)

18/03/2022 - 16:19:06 Sistema (CONT. 1) de falência e de protestos, os nomes dos arquivos são: CERTIDÃO DE PROTESTOS -
02.02.2022 e REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022. Aguardo retorno
sobre a solicitação.

18/03/2022 - 16:19:06 Sistema Justificativa: Informo que a Declaração do item 10.3.3 não foi apresentada, assim como nem mesmo a
comprovação da solicitação. Informo que a referida declaração está sendo expedida conforme solicitação e
cronograma estabelecido pelo setor responsável. Quanto a CENIT, tal certidão foi apresentada apenas para
a pessoa jurídica e o edital está claro quanto a apresentação deverá ser tanto papa pessoa jurídica, como
para pessoa física integrante do quadro societário. Quanto a CND Estadual vencida, fora para evidenciar,
pois como houve o não cumprimento de outras certidões que não cabe prazo, fica registrado. Além da
ausência da certidão exigida no item 11.5 alínea B. A certidão ao qual relata ter anexado como: CERTIDÃO
DE PROTESTOS - 02.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea C do edital. A certidão ao qual relata ter
anexado como: REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022, corresponde
ao item 11.5 alínea A do edital.

18/03/2022 - 16:19:14 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

18/03/2022 - 16:19:14 Sistema Intenção: Prezados, boa tarde Fomos desclassificados pelos seguintes motivos: • 10.3.3
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal) – a mesma foi solicitada via e-mail
como pede em edital, mas não obtivemos resposta a antes do PE acontecer. • 11.4.4 (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa física integrante do quadro societário) – essas certidões foram
anexadas ao processo, estão com os nomes REIS - Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração
Trabalhista - 14.03.2022 e REIS - Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista -
15.02.2022. • 11.4.6 (Prova de regularidade com a Fazenda Estadual) com validade vencida –
temos 5 dias para apresentar nova certidão como informo item 11.4.6 do edital. • 11.5 alínea B
(Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante) – anexamos a certidão de falência e... (CONTINUA)

18/03/2022 - 16:19:14 Sistema (CONT. 1) de protestos, os nomes dos arquivos são: CERTIDÃO DE PROTESTOS - 02.02.2022 e REIS -
CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022. Aguardo retorno sobre a solicitação.

18/03/2022 - 16:19:14 Sistema Justificativa: Informo que a Declaração do item 10.3.3 não foi apresentada, assim como nem mesmo a
comprovação da solicitação. Informo que a referida declaração está sendo expedida conforme solicitação e
cronograma estabelecido pelo setor responsável. Quanto a CENIT, tal certidão foi apresentada apenas para
a pessoa jurídica e o edital está claro quanto a apresentação deverá ser tanto papa pessoa jurídica, como
para pessoa física integrante do quadro societário. Quanto a CND Estadual vencida, fora para evidenciar,
pois como houve o não cumprimento de outras certidões que não cabe prazo, fica registrado. Além da
ausência da certidão exigida no item 11.5 alínea B. A certidão ao qual relata ter anexado como: CERTIDÃO
DE PROTESTOS - 02.02.2022, corresponde ao item 11.5 alínea C do edital. A certidão ao qual relata ter
anexado como: REIS - CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA REIS 21.02.2022, corresponde
ao item 11.5 alínea A do edital.

18/03/2022 - 17:17:43 Sistema O fornecedor AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA foi inabilitado no
processo.

18/03/2022 - 17:17:43 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante)

18/03/2022 - 17:17:43 Sistema O fornecedor AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA foi inabilitado para
o item 0001 pelo pregoeiro.

18/03/2022 - 17:17:43 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS com
lance de R$ 80,00.

18/03/2022 - 17:17:43 Sistema O fornecedor AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA foi inabilitado para
o item 0002 pelo pregoeiro.

18/03/2022 - 17:17:43 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS com
lance de R$ 81,50.

18/03/2022 - 18:09:07 Pregoeiro A sessão será suspensa e retornará dia 21/03 as 11:00 horas.

21/03/2022 - 11:04:59 Pregoeiro Bom dia senhores, vamos dar continuidade a sessão.

21/03/2022 - 11:10:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 21/03/2022.

21/03/2022 - 11:10:35 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realizada conforme instrumento convocatório.

21/03/2022 - 11:11:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 21/03/2022.

21/03/2022 - 11:11:20 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realizada conforme instrumento convocatório.

21/03/2022 - 13:57:22 Sistema O fornecedor J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS foi desclassificado no processo.

21/03/2022 - 13:57:22 Sistema Motivo: Licitante não apresentou proposta realinhada conforme solicitado.

21/03/2022 - 13:57:22 Sistema O fornecedor J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS foi desclassificado para o item
0001 pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 13:57:22 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R$
84,00.
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21/03/2022 - 13:57:22 Sistema O fornecedor J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS foi desclassificado para o item
0002 pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 13:57:22 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R$
84,00.

21/03/2022 - 13:58:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 21/03/2022.

21/03/2022 - 13:58:21 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realizada conforme instrumento convocatório.

21/03/2022 - 13:58:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 21/03/2022.

21/03/2022 - 13:58:43 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realizada conforme instrumento convocatório.

21/03/2022 - 14:51:16 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

21/03/2022 - 14:51:25 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

21/03/2022 - 14:56:06 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

21/03/2022 - 14:56:06 Sistema Motivo: Proposta anexada conforme solicitação.

21/03/2022 - 14:56:17 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

21/03/2022 - 14:56:17 Sistema Motivo: Proposta anexada conforme solicitação.

21/03/2022 - 14:57:51 Sistema O fornecedor S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado no processo.

21/03/2022 - 14:57:51 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); 11.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante)

21/03/2022 - 14:57:51 Sistema O fornecedor S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

21/03/2022 - 14:57:51 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Comercial Nova Trapiche Ltda com lance de R$ 84,01.

21/03/2022 - 14:57:51 Sistema Para o item 0001, o fornecedor P N S SEABRA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e
o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/03/2022 - 14:57:51 Sistema O fornecedor S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

21/03/2022 - 14:57:51 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante Comercial Nova Trapiche Ltda com lance de R$ 86,00.

21/03/2022 - 14:59:03 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor P N S
SEABRA foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2022 às 15:19, encerrando às 15:24:00.

21/03/2022 - 15:10:18 Sistema O fornecedor S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para
o item 0002.

21/03/2022 - 15:20:38 Sistema O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 83,90.

21/03/2022 - 15:20:38 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante P N S SEABRA com lanceR$ 83,90.

21/03/2022 - 15:21:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:21 do dia 21/03/2022.

21/03/2022 - 15:21:50 Sistema Motivo: Solicito ao arrematante proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

21/03/2022 - 15:22:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:22 do dia 21/03/2022.

21/03/2022 - 15:22:38 Sistema Motivo: Solicito ao arrematante proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

21/03/2022 - 15:23:01 Sistema O fornecedor S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para
o item 0001.

21/03/2022 - 15:24:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

21/03/2022 - 15:24:51 Sistema Intenção: Intenção de recurso tendo em vista que as exigências de certidões para a qualificação econômico-
financeira do edital (Itens 11.5.a e 11.5.b) se mostram excessivamente restritivas e em desacordo com a
Legislação e com o entendimento previsto na jurisprudência do TCU (Acórdãos 808/2003-Plenário,
1.391/2009-Plenário, 5.298/2013-2ª Câmara e 2.375/2015-TCU-Plenário) bem como exigência ilegal de
certidão de adimplencia emitida pelo setor de licitações e certidões de protesto.

21/03/2022 - 15:24:51 Sistema Justificativa: Prezado, o motivo de sua inabilitação não se deu somente pela ausência das referidas, mas
assim como as demais relatadas na própria ata. Além do mais, caso o licitante tivesse achado alguma
cláusula restritiva, o mesmo deveria ter impugnado o instrumento convocatório.

21/03/2022 - 15:25:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

21/03/2022 - 15:25:05 Sistema Intenção: Intenção de recurso tendo em vista que as exigências de certidões para a qualificação econômico-
financeira do edital (Itens 11.5.a e 11.5.b) se mostram excessivamente restritivas e em desacordo com a
Legislação e com o entendimento previsto na jurisprudência do TCU (Acórdãos 808/2003-Plenário,
1.391/2009-Plenário, 5.298/2013-2ª Câmara e 2.375/2015-TCU-Plenário) bem como exigência ilegal de
certidão de adimplencia emitida pelo setor de licitações e certidões de protesto.

21/03/2022 - 15:25:05 Sistema Justificativa: Prezado, o motivo de sua inabilitação não se deu somente pela ausência das referidas, mas
assim como as demais relatadas na própria ata. Além do mais, caso o licitante tivesse achado alguma
cláusula restritiva, o mesmo deveria ter impugnado o instrumento convocatório.

21/03/2022 - 15:29:31 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

21/03/2022 - 15:41:43 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

21/03/2022 - 15:41:43 Sistema Motivo: Licitante anexou proposta conforme solicitado.

21/03/2022 - 15:48:12 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P N S SEABRA.

21/03/2022 - 16:09:58 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

21/03/2022 - 16:59:08 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

21/03/2022 - 17:35:34 Pregoeiro A sessão será suspensa e retornará dia 22/03 as 10:00 horas.

22/03/2022 - 10:21:17 Pregoeiro Bom dia senhores, vamos dar continuidade a sessão.

22/03/2022 - 10:32:38 Sistema O fornecedor Comercial Nova Trapiche Ltda foi inabilitado no processo.
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22/03/2022 - 10:32:38 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 11.3.6. (Certidão
de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário);
11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)

22/03/2022 - 10:32:38 Sistema O fornecedor Comercial Nova Trapiche Ltda foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

22/03/2022 - 10:32:38 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante P N S SEABRA com lance de R$ 93,90.

22/03/2022 - 10:32:38 Sistema O fornecedor Comercial Nova Trapiche Ltda foi inabilitado no processo.

22/03/2022 - 10:32:38 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 11.3.6. (Certidão
de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); 11.3.7. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); 11.4.4 (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário);
11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)

22/03/2022 - 10:33:38 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:53 do dia 22/03/2022.

22/03/2022 - 10:33:38 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante uma melhor oferta.

22/03/2022 - 10:49:43 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 92,37.

22/03/2022 - 10:55:00 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

22/03/2022 - 10:55:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 22/03/2022.

22/03/2022 - 10:55:26 Sistema Motivo: Solicito ao senhor arrematante proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

22/03/2022 - 11:07:37 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

22/03/2022 - 11:12:19 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

22/03/2022 - 11:12:19 Sistema Motivo: Proposta anexada em conformidade

22/03/2022 - 11:12:39 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P N S SEABRA.

22/03/2022 - 11:12:55 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2022 às 11:32.

22/03/2022 - 11:20:10 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

22/03/2022 - 11:20:24 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

22/03/2022 - 11:47:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

22/03/2022 - 11:47:30 Sistema Intenção: Gostaria de entrar com intenção de recurso contra a empresa P N S Seabra, pois a mesma não
cumpre as condições editaicias, no qual não apresentou nenhuma consultas nem PF ou PJ dos CEIS, TCU,
SICAF entre outros, e seu atestado de capacidade Tecnica não atender o objeto licitado, pois o mesmo
abrange material de expediente, moveis e copa e cozinha, e o objeto licitado e KIT ESCOLAR um objeto bem
especifico no qual o atestado não atendi, a mesma empresa citada não apresentou a certidão do TRT8
solicitada no edital. Pois também podemos perceber na habilitação de devida empresa que ela de todas as
empresas inabilitadas anteriormente, foi a unica que obteve declaração de adimplencia, sendo que todas as
outras empresas solicitaram em tempo habil e não fora atendido. Sendo assim com a exposição desses fatos
peço que seja revista a decisão do pregoeiro, porque juntamente com essa intenção de recurso
encaminharei uma copia desta ata para as entidades... (CONTINUA)

22/03/2022 - 11:47:30 Sistema (CONT. 1) competentes para que as medidas necessarias sejam tomadas pois o processo esta sendo
conduzindo de forma incoerente.

22/03/2022 - 11:47:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

22/03/2022 - 11:47:35 Sistema Intenção: Gostaria de entrar com intenção de recurso contra a empresa P N S Seabra, pois a mesma não
cumpre as condições editaicias, no qual não apresentou nenhuma consultas nem PF ou PJ dos CEIS, TCU,
SICAF entre outros, e seu atestado de capacidade Tecnica não atender o objeto licitado, pois o mesmo
abrange material de expediente, moveis e copa e cozinha, e o objeto licitado e KIT ESCOLAR um objeto bem
especifico no qual o atestado não atendi, a mesma empresa citada não apresentou a certidão do TRT8
solicitada no edital. Pois também podemos perceber na habilitação de devida empresa que ela de todas as
empresas inabilitadas anteriormente, foi a unica que obteve declaração de adimplencia, sendo que todas as
outras empresas solicitaram em tempo habil e não fora atendido. Sendo assim com a exposição desses fatos
peço que seja revista a decisão do pregoeiro, porque juntamente com essa intenção de recurso
encaminharei uma copia desta ata para as entidades... (CONTINUA)

22/03/2022 - 11:47:35 Sistema (CONT. 1) competentes para que as medidas necessarias sejam tomadas pois o processo esta sendo
conduzindo de forma incoerente.

22/03/2022 - 11:47:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

22/03/2022 - 11:47:43 Sistema Intenção: Gostaria de entrar com intenção de recurso contra a empresa P N S Seabra, pois a mesma não
cumpre as condições editaicias, no qual não apresentou nenhuma consultas nem PF ou PJ dos CEIS, TCU,
SICAF entre outros, e seu atestado de capacidade Tecnica não atender o objeto licitado, pois o mesmo
abrange material de expediente, moveis e copa e cozinha, e o objeto licitado e KIT ESCOLAR um objeto bem
especifico no qual o atestado não atendi, a mesma empresa citada não apresentou a certidão do TRT8
solicitada no edital. Pois também podemos perceber na habilitação de devida empresa que ela de todas as
empresas inabilitadas anteriormente, foi a unica que obteve declaração de adimplencia, sendo que todas as
outras empresas solicitaram em tempo habil e não fora atendido. Sendo assim com a exposição desses fatos
peço que seja revista a decisão do pregoeiro, porque juntamente com essa intenção de recurso
encaminharei uma copia desta ata para as entidades... (CONTINUA)

22/03/2022 - 11:47:43 Sistema (CONT. 1) competentes para que as medidas necessarias sejam tomadas pois o processo esta sendo
conduzindo de forma incoerente.

22/03/2022 - 11:47:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

22/03/2022 - 11:47:47 Sistema Intenção: Gostaria de entrar com intenção de recurso contra a empresa P N S Seabra, pois a mesma não
cumpre as condições editaicias, no qual não apresentou nenhuma consultas nem PF ou PJ dos CEIS, TCU,
SICAF entre outros, e seu atestado de capacidade Tecnica não atender o objeto licitado, pois o mesmo
abrange material de expediente, moveis e copa e cozinha, e o objeto licitado e KIT ESCOLAR um objeto bem
especifico no qual o atestado não atendi, a mesma empresa citada não apresentou a certidão do TRT8
solicitada no edital. Pois também podemos perceber na habilitação de devida empresa que ela de todas as
empresas inabilitadas anteriormente, foi a unica que obteve declaração de adimplencia, sendo que todas as
outras empresas solicitaram em tempo habil e não fora atendido. Sendo assim com a exposição desses fatos
peço que seja revista a decisão do pregoeiro, porque juntamente com essa intenção de recurso
encaminharei uma copia desta ata para as entidades... (CONTINUA)
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22/03/2022 - 11:47:47 Sistema (CONT. 1) competentes para que as medidas necessarias sejam tomadas pois o processo esta sendo
conduzindo de forma incoerente.

22/03/2022 - 11:48:43 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 25/03/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 30/03/2022 às 18:00.

25/03/2022 - 16:18:26 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.

25/03/2022 - 16:19:37 Sistema O fornecedor DISNORTE COM. LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.

29/03/2022 - 18:37:23 Sistema O fornecedor P N S SEABRA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.

29/03/2022 - 18:40:58 Sistema O fornecedor P N S SEABRA - ME enviou contrarrazão para o item 0002.

05/04/2022 - 16:58:20 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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