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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

Pregão Eletrônico - 202205100010

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

06/06/2022 11:22 06/06/2022 12:00 13/06/2022 12:00 17/06/2022 09:59 17/06/2022 10:00

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

0001 LENÇOL BRANCO PARA LEITO ADULTO, EM
TECIDO PERCAL - NA COR BRANCA, 100%
ALGODÃO COM NO MÍNIMO 180 FIOS POR M2.
RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL E
HOSPITALAR. TAMANHO 1,60 X 2,30M ,
PINTURA LOGOMARCA

69,32 1.000 - UN Fracassado

0002 LENÇOL DE BAIXO COM ELÁSTICO PARA
LEITO ADULTO, EM TECIDO PERCAL - NA COR
BRANCA,100% ALGODÃO, COM NO MÍNIMO
180 FIOS POR M². RESISTENTE À LAVAGEM
INDUSTRIAL E HOSPITALAR. TAMANHO 1,60 X
2,30M. PINTURA DA LOGOMARCA

78,54 1.000 - UN Fracassado

0003 LENÇOL BRANCO PARA LEITO INFANTIL, EM
TECIDO PERCAL – NA COR BRANCA, 100%
ALGODÃO COM NO MÍNIMO 180 FIOS POR M².
RESISTENTE À LAVAGEM INDUSTRIAL E
HOSPITALAR. TAMANHO 1,30 X 1,80. PINTURA
DA LOGOMARCA

45,43 500 - UN Fracassado

0004 LENÇOL DE BAIXO COM ELÁSTICO PARA
LEITO INFANTIL, EM TECIDO PERCAL – NA
COR BRANCA, 100% ALGODÃO COM NO
MÍNIMO 180 FIOS POR M². RESISTENTE À
LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPOTALAR.
TAMANHO 1,30 X 1,80

65,59 500 - UN Fracassado

0005 CAMPO DUPLO – EM TECIDO BRIM – NA COR
VERDE, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO –
GRAMATURA 260GR/M2. TAMANHO 1,0 X
1,40M

74,21 300 - UN Fracassado

0006 CAMPO DUPLO - EM TECIDO BRIM, COR
VERDE – COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO –
GRAMATURA 260 GR/M2. TAMANHO 40 X
40CM.

37,59 250 - UN Fracassado

0007 CAMPO DUPLO - EM TECIDO BRIM, NA COR
VERDE – COMPOSIÇÃO 100 % ALGODÃO –
GRAMATURA 260 GR/M2.TAMANHO 60 X 60CM

43,18 400 - UN Fracassado

0008 CAMPO FRENESTRADO SIMPLES - EM TECIDO
BRIM, NA COR VERDE, COMPOSIÇÃO 100%
ALGODÃO COM FRENESTRADO DE 10 X 20
CM. TAMANHO 1,20 X 1,20M

69,02 250 - UN Fracassado

0009 CAMPO FRENESTRADO SIMPLES – EM
TECIDO BRIM, NA COR VERDE, COM
FRENESTRADO 10 X 20CM, COMPOSIÇÃO
100% ALGODÃO, GRAMATURA 260 GR/M2.
TAMANHO 80 X 80CM.

51,94 300 - UN Fracassado

0010 CAMPO SIMPLES - EM TECIDO BRIM, NA COR
VERDE, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO,
GRAMATURA 260GR/M2. TAMANHO
1,20X1,20CM.

45,51 180 - UN Fracassado

0011 CAMPO PARA CIRURGIA FRENESTRADO – EM
TECIDO BRIM, NA COR VERDE, COM
FRENESTRADO DE 0,15X0,20CM,
COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, GRAMATURA
330GR/M2. TAMANHO 0,50X0,50CM

26,56 300 - UN Fracassado

0012 CAMPO FRENESTRADO – EM TECIDO BRIM,
NA COR VERDE, COM FRENESTRADO 10CM,
COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO NA COR
VERDE, GRAMATURA 330GR/M2. TAMANHO
40X40 CM.

21,48 250 - UN Fracassado

0013 CAMPO DE MESA CIRÚRGICO -
CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS,
IMPERMEÁVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO, COM
DOBRA ASSÉPTICA, TAMANHO APROXIMADO
DE 2M X 80CM.

51,09 40 - UN Fracassado
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0014 CONJUNTO DE PIJAMA HOSPITALAR CENTRO
CIRÚRGICO PARA PACIENTE ADULTO
MASCULINO– EM TECIDO BRIM LEVE, NA COR
VERDE, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO,
MANGA JAPONESA, COM CALÇA COM
ELÁSTICO ATRÁS, CORDA NA FRENTE DOIS
BOLSOS FRONTAIS. TAMANHO M.

123,01 100 - UN Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

03/06/2022 6 - Edital - PE Rouparia Hospitalar - assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

17/06/2022 - 10:43 Negociação aberta para o processo
202205100010

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,6,7,11,12 do processo
202205100010.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/06/2022 - 10:43 Negociação aberta para o processo
202205100010

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,10,13,14 do processo
202205100010.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/06/2022 - 10:43 Negociação aberta para o processo
202205100010

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 202205100010.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/06/2022 - 10:43 Negociação aberta para o processo
202205100010

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 202205100010.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/06/2022 - 11:04 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/06/2022 às 13:04.

17/06/2022 - 14:32 Documentos solicitados para o
processo 202205100010

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202205100010.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0001 - LENÇOL BRANCO PARA LEITO ADULTO, em tecido percal - na cor branca, 100% algodão com
no mínimo 180 fios por m2. Resistente à lavagem industrial e hospitalar. Tamanho 1,60 x 2,30m ,
pintura logomarca
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
14:59:12

MS MS 1.000 69,90 R$ 69.900,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 1.000 44,33 R$ 44.330,00 Sim

COMERCIO DIGITAL
DINIZ EIRELI*

14.323.297/0001-
30

15/06/2022 -
16:33:24

CONFORT ORTHOVIDA 1.000 69,32 R$ 69.320,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:36:01

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 1.000 69,32 R$ 69.320,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:45:45

Lençol Myo2 Soluções em
Saúde

1.000 69,32 R$ 69.320,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:42

PROFISSIONAL PRÓPRIA 1.000 69,00 R$ 69.000,00 Sim

0002 - LENÇOL DE BAIXO COM ELÁSTICO PARA LEITO ADULTO, em tecido percal - na cor branca,100% algodão, com no
mínimo 180 fios por m². Resistente à lavagem industrial e hospitalar. Tamanho 1,60 x 2,30m. Pintura da logomarca
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
14:59:42

MS MS 1.000 79,90 R$ 79.900,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 1.000 45,93 R$ 45.930,00 Sim
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COMERCIO DIGITAL
DINIZ EIRELI*

14.323.297/0001-
30

15/06/2022 -
16:33:43

CONFORT ORTHOVIDA 1.000 78,54 R$ 78.540,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:36:41

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 1.000 78,54 R$ 78.540,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:46:19

Lençol Myo2 Soluções em
Saúde

1.000 78,54 R$ 78.540,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:43

PROFISSIONAL PRÓPRIA 1.000 78,00 R$ 78.000,00 Sim

0003 - LENÇOL BRANCO PARA LEITO INFANTIL, em tecido percal – na cor branca, 100% algodão com no mínimo 180 fios por
m². Resistente à lavagem industrial e hospitalar. Tamanho 1,30 x 1,80. pintura da logomarca
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:00:23

MS MS 500 59,90 R$ 29.950,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 500 37,33 R$ 18.665,00 Sim

COMERCIO DIGITAL
DINIZ EIRELI*

14.323.297/0001-
30

15/06/2022 -
16:35:34

CONFORT ORTHOVIDA 500 45,43 R$ 22.715,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:37:16

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 500 45,43 R$ 22.715,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:46:55

Lençol Myo2 Soluções em
Saúde

500 45,43 R$ 22.715,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:42

PROFISSIONAL PRÓPRIA 500 45,00 R$ 22.500,00 Sim

0004 - LENÇOL DE BAIXO COM ELÁSTICO PARA LEITO INFANTIL, em tecido percal – na cor branca, 100% algodão com no
mínimo 180 fios por m². Resistente à lavagem industrial e hospotalar. Tamanho 1,30 x 1,80
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:01:07

MS MS 500 49,90 R$ 24.950,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 500 38,93 R$ 19.465,00 Sim

COMERCIO DIGITAL
DINIZ EIRELI*

14.323.297/0001-
30

15/06/2022 -
16:36:01

CONFORT ORTHOVIDA 500 65,59 R$ 32.795,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:38:13

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 500 65,59 R$ 32.795,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:47:31

Lençol Myo2 Soluções em
Saúde

500 65,59 R$ 32.795,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:43

PROFISSIONAL PRÓPRIA 500 65,00 R$ 32.500,00 Sim

0005 - CAMPO DUPLO – em tecido Brim – na cor verde, composição 100% algodão – gramatura 260GR/M2. Tamanho 1,0 x
1,40m
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:01:32

MS MS 300 99,90 R$ 29.970,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 300 67,59 R$ 20.277,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:39:08

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 300 74,21 R$ 22.263,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:48:11

Campo duplo Myo2 Soluções em
Saúde

300 74,21 R$ 22.263,00 Sim
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SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:43

PROFISSIONAL PRÓPRIA 300 74,00 R$ 22.200,00 Sim

0006 - CAMPO DUPLO - em tecido brim, cor verde – composição 100% algodão – gramatura 260 GR/M2. Tamanho 40 x 40cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:01:55

MS MS 250 29,90 R$ 7.475,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 250 14,17 R$ 3.542,50 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:39:52

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 250 37,59 R$ 9.397,50 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:48:47

Campo duplo Myo2 Soluções em
Saúde

250 37,59 R$ 9.397,50 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:43

PROFISSIONAL PRÓPRIA 250 37,00 R$ 9.250,00 Sim

0007 - CAMPO DUPLO - em tecido brim, na cor verde – composição 100 % algodão – gramatura 260 GR/M2.Tamanho 60 x 60cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:02:18

MS MS 400 27,90 R$ 11.160,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 400 24,50 R$ 9.800,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:40:28

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 400 43,18 R$ 17.272,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:50:12

campo duplo Myo2 Soluções em
Saúde

400 43,18 R$ 17.272,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:42

PROFISSIONAL PRÓPRIA 400 43,00 R$ 17.200,00 Sim

0008 - CAMPO FRENESTRADO SIMPLES - em tecido brim, na cor verde, composição 100% algodão com frenestrado de 10 x 20
cm. Tamanho 1,20 x 1,20m
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:02:43

MS MS 250 59,90 R$ 14.975,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 250 44,20 R$ 11.050,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:41:01

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 250 69,02 R$ 17.255,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:51:17

Campo fenestrado Myo2 Soluções em
Saúde

250 69,02 R$ 17.255,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:43

PROFISSIONAL PRÓPRIA 250 69,00 R$ 17.250,00 Sim

0009 - CAMPO FRENESTRADO SIMPLES – em tecido brim, na cor verde, com frenestrado 10 x 20cm, composição 100%
algodão, gramatura 260 GR/M2. Tamanho 80 x 80cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:03:09

MS MS 300 29,90 R$ 8.970,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 300 34,82 R$ 10.446,00 Sim
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PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:41:32

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 300 51,94 R$ 15.582,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:51:56

Campo fenestrado Myo2 Soluções em
Saúde

300 51,94 R$ 15.582,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:43

PROFISSIONAL PRÓPRIA 300 51,00 R$ 15.300,00 Sim

0010 - CAMPO SIMPLES - em tecido brim, na cor verde, composição 100% algodão, gramatura 260GR/M2. Tamanho
1,20x1,20cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:03:47

MS MS 180 49,90 R$ 8.982,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 180 47,40 R$ 8.532,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:42:06

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 180 45,51 R$ 8.191,80 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:52:36

Campo simples Myo2 Soluções em
Saúde

180 45,51 R$ 8.191,80 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:43

PROFISSIONAL PRÓPRIA 180 45,00 R$ 8.100,00 Sim

0011 - CAMPO PARA CIRURGIA FRENESTRADO – em tecido brim, na cor verde, com frenestrado de 0,15x0,20cm, composição
100% algodão, gramatura 330GR/M2. Tamanho 0,50x0,50cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:04:17

MS MS 300 25,90 R$ 7.770,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 300 15,60 R$ 4.680,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:42:48

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 300 26,56 R$ 7.968,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:53:31

campo cirurgia
frenestrado

Myo2 Soluções em
Saúde

300 26,56 R$ 7.968,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:44

PROFISSIONAL PRÓPRIA 300 26,50 R$ 7.950,00 Sim

0012 - CAMPO FRENESTRADO – em tecido brim, na cor verde, com Frenestrado 10cm, composição 100% algodão na cor verde,
gramatura 330GR/M2. Tamanho 40X40 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:06:45

MS MS 250 25,90 R$ 6.475,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 250 13,92 R$ 3.480,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:43:23

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 250 21,48 R$ 5.370,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:54:41

Campo
frenestrado

Myo2 Soluções em
Saúde

250 21,48 R$ 5.370,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:44

PROFISSIONAL PRÓPRIA 250 21,48 R$ 5.370,00 Sim

0013 - CAMPO DE MESA CIRÚRGICO - confeccionado em não tecido SMS, impermeável, estéril, uso único, com dobra
asséptica, Tamanho aproximado de 2m x 80cm.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:07:06

MS MS 40 90,00 R$ 3.600,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:44:40

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 40 51,09 R$ 2.043,60 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:55:39

Campo mesa
cirúrgico

Myo2 Soluções em
Saúde

40 51,09 R$ 2.043,60 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:44

PROFISSIONAL PRÓPRIA 40 51,00 R$ 2.040,00 Sim

0014 - CONJUNTO DE PIJAMA HOSPITALAR CENTRO CIRÚRGICO PARA PACIENTE ADULTO MASCULINO– em tecido brim
leve, na cor verde, composição 100% algodão, manga japonesa, com calça com elástico atrás, corda na frente dois bolsos
frontais. tamanho M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

LUIS MIGUEL VIEIRA
MARQUES EIRELI

19.575.409/0001-
64

14/06/2022 -
15:07:34

MS MS 100 149,90 R$ 14.990,00 Sim

RIMALE COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA

42.106.787/0001-
10

15/06/2022 -
16:11:54

BREXPORT BREXPORT 100 98,00 R$ 9.800,00 Sim

PARA COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS DE
HIGIENE LIMPEZA
LTDA

20.989.634/0001-
26

16/06/2022 -
11:45:08

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 100 123,01 R$ 12.301,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

17/06/2022 -
08:56:08

Campo duplo Myo2 Soluções em
Saúde

100 43,18 R$ 4.318,00 Sim

SILVENINA
UNIFORMES LTDA

18.386.337/0001-
44

17/06/2022 -
09:58:42

PROFISSIONAL PRÓPRIA 100 123,00 R$ 12.300,00 Sim

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

SILVENINA UNIFORMES LTDA 18.386.337/0001-44 150 dias

MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI 15.564.580/0001-17 90 dias

PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA 20.989.634/0001-26 90 dias

LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI 19.575.409/0001-64 90 dias

RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA 42.106.787/0001-10 90 dias

COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI 14.323.297/0001-30 60 dias

Lances Enviados
0001 - LENÇOL BRANCO PARA LEITO ADULTO, em tecido percal - na cor branca, 100% algodão com
no mínimo 180 fios por m2. Resistente à lavagem industrial e hospitalar. Tamanho 1,60 x 2,30m ,
pintura logomarca
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 14:59:12 69,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51
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15/06/2022 - 16:11:54 44,33 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

15/06/2022 - 16:33:24 69,32 (proposta) 14.323.297/0001-30 - COMERCIO
DIGITAL DINIZ EIRELI

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório.

16/06/2022 - 11:36:01 69,32 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:45:45 69,32 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:42 69,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:10:08 58,15 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:13:34 44,00 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51
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17/06/2022 - 10:22:49 44,32 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:24:38 57,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:26:48 43,90 (lance oculto) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:29:15 43,00 (lance oculto) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

0002 - LENÇOL DE BAIXO COM ELÁSTICO PARA LEITO ADULTO, em tecido percal - na cor branca,100% algodão, com no
mínimo 180 fios por m². Resistente à lavagem industrial e hospitalar. Tamanho 1,60 x 2,30m. Pintura da logomarca
Data Valor CNPJ Situação
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14/06/2022 - 14:59:42 79,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 45,93 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

15/06/2022 - 16:33:43 78,54 (proposta) 14.323.297/0001-30 - COMERCIO
DIGITAL DINIZ EIRELI

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório.

16/06/2022 - 11:36:41 78,54 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:46:19 78,54 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:43 78,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:10:20 68,55 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51
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17/06/2022 - 10:12:17 57,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:13:22 56,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:13:44 45,90 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:22:49 45,89 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:24:16 45,70 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51
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17/06/2022 - 10:24:17 45,69 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:25:03 45,50 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:25:04 45,49 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58
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17/06/2022 - 10:26:43 45,40 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:26:44 45,39 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:28:12 43,90 (lance oculto) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/06/2022 às 20:16:51.
Código verificador: 2C86DE

Página 13 de 47

17/06/2022 - 10:29:05 43,00 (lance oculto) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

0003 - LENÇOL BRANCO PARA LEITO INFANTIL, em tecido percal – na cor branca, 100% algodão com no mínimo 180 fios por
m². Resistente à lavagem industrial e hospitalar. Tamanho 1,30 x 1,80. pintura da logomarca
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:00:23 59,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 37,33 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

15/06/2022 - 16:35:34 45,43 (proposta) 14.323.297/0001-30 - COMERCIO
DIGITAL DINIZ EIRELI

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório.

16/06/2022 - 11:37:16 45,43 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:46:55 45,43 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 09:58:42 45,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:11:33 42,30 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:13:53 37,00 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:15:23 41,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:22:52 36,99 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58
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17/06/2022 - 10:24:24 36,70 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:24:24 36,69 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:25:14 36,50 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51
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17/06/2022 - 10:25:15 36,49 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:27:25 36,40 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:27:27 36,39 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58
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17/06/2022 - 10:28:44 36,00 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:28:44 35,99 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:33:06 35,00 (lance oculto) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

0004 - LENÇOL DE BAIXO COM ELÁSTICO PARA LEITO INFANTIL, em tecido percal – na cor branca, 100% algodão com no
mínimo 180 fios por m². Resistente à lavagem industrial e hospotalar. Tamanho 1,30 x 1,80
Data Valor CNPJ Situação
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14/06/2022 - 15:01:07 49,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 38,93 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

15/06/2022 - 16:36:01 65,59 (proposta) 14.323.297/0001-30 - COMERCIO
DIGITAL DINIZ EIRELI

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório.

16/06/2022 - 11:38:13 65,59 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:47:31 65,59 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:43 65,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:11:42 59,33 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51
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17/06/2022 - 10:14:04 38,80 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:15:48 49,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:22:52 38,79 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:24:36 38,70 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51
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17/06/2022 - 10:24:37 38,69 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:25:22 38,50 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:25:22 38,49 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58
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17/06/2022 - 10:27:46 35,90 (lance oculto) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:29:31 35,00 (lance oculto) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

0005 - CAMPO DUPLO – em tecido Brim – na cor verde, composição 100% algodão – gramatura 260GR/M2. Tamanho 1,0 x
1,40m
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:01:32 99,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51
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15/06/2022 - 16:11:54 67,59 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:39:08 74,21 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:48:11 74,21 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:43 74,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:12:02 72,22 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:16:12 66,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

0006 - CAMPO DUPLO - em tecido brim, cor verde – composição 100% algodão – gramatura 260 GR/M2. Tamanho 40 x 40cm.
Data Valor CNPJ Situação
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14/06/2022 - 15:01:55 29,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 14,17 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:39:52 37,59 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:48:47 37,59 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:43 37,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:12:13 35,22 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51
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17/06/2022 - 10:15:40 14,10 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:16:32 29,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:16:52 28,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:17:09 27,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:17:22 26,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:18:14 25,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:18:28 24,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

0007 - CAMPO DUPLO - em tecido brim, na cor verde – composição 100 % algodão – gramatura 260 GR/M2.Tamanho 60 x 60cm
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:02:18 27,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51
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15/06/2022 - 16:11:54 24,50 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:40:28 43,18 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:50:12 43,18 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:42 43,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:12:41 37,50 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:16:09 24,30 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:20:09 37,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 10:30:40 23,00 (lance oculto) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

0008 - CAMPO FRENESTRADO SIMPLES - em tecido brim, na cor verde, composição 100% algodão com frenestrado de 10 x 20
cm. Tamanho 1,20 x 1,20m
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:02:43 59,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 44,20 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:41:01 69,02 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:51:17 69,02 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 09:58:43 69,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:13:03 60,52 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:20:48 59,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:28:29 50,00 (lance oculto) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

0009 - CAMPO FRENESTRADO SIMPLES – em tecido brim, na cor verde, com frenestrado 10 x 20cm, composição 100%
algodão, gramatura 260 GR/M2. Tamanho 80 x 80cm.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:03:09 29,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/06/2022 às 20:16:51.
Código verificador: 2C86DE

Página 28 de 47

15/06/2022 - 16:11:54 34,82 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:41:32 51,94 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:51:56 51,94 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:43 51,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:13:13 45,60 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:21:25 50,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 10:23:01 29,89 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:24:01 44,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:26:04 29,80 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:26:05 29,79 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58
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17/06/2022 - 10:27:54 29,00 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:27:55 28,99 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:28:23 28,90 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51
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17/06/2022 - 10:28:24 28,89 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:28:30 28,70 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:28:30 28,69 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58
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17/06/2022 - 10:30:01 28,00 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:30:02 27,99 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:33:13 25,90 (lance oculto) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58
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17/06/2022 - 10:33:20 26,00 (lance oculto) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

0010 - CAMPO SIMPLES - em tecido brim, na cor verde, composição 100% algodão, gramatura 260GR/M2. Tamanho
1,20x1,20cm.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:03:47 49,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 47,40 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:42:06 45,51 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:52:36 45,51 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 09:58:43 45,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:13:33 45,10 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:21:54 44,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

0011 - CAMPO PARA CIRURGIA FRENESTRADO – em tecido brim, na cor verde, com frenestrado de 0,15x0,20cm, composição
100% algodão, gramatura 330GR/M2. Tamanho 0,50x0,50cm
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:04:17 25,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 15,60 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:42:48 26,56 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51
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17/06/2022 - 08:53:31 26,56 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:44 26,50 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:11:43 25,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:14:06 22,30 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:16:55 15,40 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:23:03 22,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 10:32:09 14,50 (lance oculto) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

0012 - CAMPO FRENESTRADO – em tecido brim, na cor verde, com Frenestrado 10cm, composição 100% algodão na cor verde,
gramatura 330GR/M2. Tamanho 40X40 cm.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:06:45 25,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 13,92 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:43:23 21,48 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:54:41 21,48 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 09:58:44 21,48 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:11:12 20,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:11:59 19,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:14:16 18,48 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:18:09 13,80 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

17/06/2022 - 10:22:41 18,50 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 10:31:04 12,90 (lance oculto) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

0013 - CAMPO DE MESA CIRÚRGICO - confeccionado em não tecido SMS, impermeável, estéril, uso único, com dobra
asséptica, Tamanho aproximado de 2m x 80cm.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:07:06 90,00 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

16/06/2022 - 11:44:40 51,09 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:55:39 51,09 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 09:58:44 51,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58
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17/06/2022 - 10:10:53 50,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41

17/06/2022 - 10:14:24 45,50 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - 17/06/2022 10:17:30

17/06/2022 - 10:17:43 50,06 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

0014 - CONJUNTO DE PIJAMA HOSPITALAR CENTRO CIRÚRGICO PARA PACIENTE ADULTO MASCULINO– em tecido brim
leve, na cor verde, composição 100% algodão, manga japonesa, com calça com elástico atrás, corda na frente dois bolsos
frontais. tamanho M.
Data Valor CNPJ Situação

14/06/2022 - 15:07:34 149,90 (proposta) 19.575.409/0001-64 - LUIS MIGUEL
VIEIRA MARQUES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.4.4. (Certidão Negativa de
Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D
(Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social) vencido. 17/06/2022 13:58:51

15/06/2022 - 16:11:54 98,00 (proposta) 42.106.787/0001-10 - RIMALE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado, não atendendo também ao item 7.2 alínea J, III
(Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados
e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA
INMETRO, bem como estão adequados às exigências dos demais
órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2
alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor
de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item
8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com validade vencida; item
8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos) 17/06/2022
14:09:59

16/06/2022 - 11:45:08 123,01 (proposta) 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 08:56:08 43,18 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões
POSITIVA; item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)
17/06/2022 14:29:41
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17/06/2022 - 09:58:42 123,00 (proposta) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:15:44 88,00 20.989.634/0001-26 - PARA
COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 17/06/2022 16:41:51

17/06/2022 - 10:23:19 97,99 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

17/06/2022 - 10:25:42 92,00 (lance oculto) 18.386.337/0001-44 - SILVENINA
UNIFORMES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração
da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem
às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO,
bem como estão adequados às exigências dos demais órgãos e
agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V
(Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação);
item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida
pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item
8.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 8.3.7. (Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2. (Prova de
regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS));
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item
8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6.
(Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de
Falência/Recuperação Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa
dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 8.6 alínea B (Alvará de Funcionamento da
Empresa) 17/06/2022 13:49:58

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

17/06/2022 - 17:02 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

17/06/2022 - 10:01:21 Pregoeiro Bom dia senhores.

17/06/2022 - 10:01:37 Pregoeiro Vamos dar início a sessão.

17/06/2022 - 10:02:19 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

17/06/2022 - 10:03:18 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 69,32 cancelada pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:03:18 Sistema Motivo: Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

17/06/2022 - 10:04:00 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 78,54 cancelada pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:04:00 Sistema Motivo: Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

17/06/2022 - 10:04:33 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 45,43 cancelada pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:04:33 Sistema Motivo: Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

17/06/2022 - 10:05:28 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 65,59 cancelada pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:05:28 Sistema Motivo: Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

17/06/2022 - 10:07:27 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

17/06/2022 - 10:07:27 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

17/06/2022 - 10:07:27 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

17/06/2022 - 10:07:27 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

17/06/2022 - 10:07:47 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:47 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:07:48 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:48 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:07:50 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:50 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:07:51 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:51 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:07:53 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:53 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:07:54 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:54 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:07:56 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:56 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:07:58 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:58 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:07:59 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:07:59 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:08:00 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:08:00 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:08:15 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:08:15 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:08:16 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:08:16 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:08:17 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:08:17 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:08:18 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:08:18 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/06/2022 - 10:14:38 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 45,50 para o item 0013 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

17/06/2022 - 10:17:29 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 45,50 para o item 0013 foi aprovado pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 10:22:48 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:22:48 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.
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17/06/2022 - 10:22:51 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:22:51 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:22:54 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:22:54 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:22:57 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:23:00 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:23:00 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:23:00 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:23:15 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:23:18 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:23:18 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:23:18 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

17/06/2022 - 10:23:30 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:28:30.

17/06/2022 - 10:23:36 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:28:37.

17/06/2022 - 10:23:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 24,00, R$
35,22

17/06/2022 - 10:24:43 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:29:43.

17/06/2022 - 10:24:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 88,00, R$
97,99, R$ 98,00

17/06/2022 - 10:25:49 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:30:49.

17/06/2022 - 10:26:10 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:31:11.

17/06/2022 - 10:26:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 59,00, R$
59,90, R$ 60,52

17/06/2022 - 10:26:26 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:31:26.

17/06/2022 - 10:26:49 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:31:49.

17/06/2022 - 10:27:13 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:32:13.

17/06/2022 - 10:27:40 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:32:41.

17/06/2022 - 10:27:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 22,00, R$
22,30

17/06/2022 - 10:28:32 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:33:32.

17/06/2022 - 10:28:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 74,00, R$
99,90

17/06/2022 - 10:28:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:28:37. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

17/06/2022 - 10:28:47 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:33:47.

17/06/2022 - 10:28:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,48, R$
18,50, R$ 21,48

17/06/2022 - 10:29:35 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:34:35.

17/06/2022 - 10:29:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 37,00, R$
37,50

17/06/2022 - 10:29:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:29:43.

17/06/2022 - 10:29:44 Sistema O item 0014 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:30:35 Sistema O item 0006 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:30:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:30:49.

17/06/2022 - 10:30:50 Sistema O item 0001 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:30:53 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:35:54.

17/06/2022 - 10:31:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:31:11.

17/06/2022 - 10:31:11 Sistema O item 0008 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:31:27 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:36:27.

17/06/2022 - 10:31:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 49,90

17/06/2022 - 10:31:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:31:49.

17/06/2022 - 10:31:51 Sistema O item 0004 foi encerrado.
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17/06/2022 - 10:31:54 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:36:54.

17/06/2022 - 10:32:15 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:37:15.

17/06/2022 - 10:32:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 34,82, R$
44,00, R$ 45,60

17/06/2022 - 10:32:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:32:13.

17/06/2022 - 10:32:15 Sistema O item 0002 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:32:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:32:41.

17/06/2022 - 10:32:42 Sistema O item 0011 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:33:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:33:32. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

17/06/2022 - 10:33:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:33:47.

17/06/2022 - 10:33:48 Sistema O item 0012 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:34:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:34:35.

17/06/2022 - 10:34:36 Sistema O item 0007 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:35:03 Sistema O item 0005 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:35:55 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2022 às 10:40:55.

17/06/2022 - 10:35:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 90,00

17/06/2022 - 10:36:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:36:27. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

17/06/2022 - 10:36:37 Sistema O item 0010 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:36:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:36:54.

17/06/2022 - 10:36:55 Sistema O item 0003 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:37:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:37:15.

17/06/2022 - 10:37:16 Sistema O item 0009 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:40:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 17/06/2022 às 10:40:55. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

17/06/2022 - 10:43:03 Sistema O item 0013 foi encerrado.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0001 teve como arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 43,00.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0002 teve como arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 43,00.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0003 teve como arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 35,00.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0004 teve como arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 35,00.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0005 teve como arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 66,00.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0006 teve como arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 14,10.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0007 teve como arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 23,00.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0008 teve como arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA - ME com lance de R$ 44,20.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0009 teve como arrematante SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 25,90.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0010 teve como arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 44,00.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0011 teve como arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 14,50.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0012 teve como arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 12,90.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0013 teve como arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 50,00.

17/06/2022 - 10:43:23 Sistema O item 0014 teve como arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 43,18.

17/06/2022 - 10:43:24 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

17/06/2022 - 10:57:10 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

17/06/2022 - 11:04:00 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/06/2022 às 13:04.

17/06/2022 - 11:04:15 Pregoeiro Solicito aos senhores arrematantes proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

17/06/2022 - 11:06:00 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

17/06/2022 - 11:27:23 F. SILVENINA UNIFORM... Negociação Item 0009: Bom dia Prezado Pregoeiro(a)estamos em nosso limite para o item. Att

17/06/2022 - 11:29:29 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

17/06/2022 - 12:16:21 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

17/06/2022 - 13:49:58 Sistema O fornecedor SILVENINA UNIFORMES LTDA foi inabilitado no processo.
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17/06/2022 - 13:49:58 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração da licitante de que os produtos ofertados
estão registrados e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO, bem como
estão adequados às exigências dos demais órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item
7.2 alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação); item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2 (Declaração de
que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante);... (CONTINUA)

17/06/2022 - 13:49:58 Sistema (CONT. 1) item 8.3.7. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.2.
(Prova de regularidade com a Fazenda Nacional); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)); item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.4.5. (Prova de inscrição no cadastro
de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da licitação); item 8.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda
Municipal, do domicílio ou sede do licitante); item 8.5. alínea A (Certidão Negativa de Falência/Recuperação
Judicial); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos);
item 8.6 alínea...

17/06/2022 - 13:49:58 Sistema (CONT. 2) B (Alvará de Funcionamento da Empresa)

17/06/2022 - 13:49:58 Sistema O fornecedor SILVENINA UNIFORMES LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:49:58 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI com lance de R$ 26,00.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado no processo.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J, III (Declaração da licitante de que os produtos ofertados
estão registrados e atendem às regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO, bem como
estão adequados às exigências dos demais órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item
7.2 alínea J, V (Declaração da licitante de que se manterá durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação); item 7.3.1 (Declaração de inexistência de fato impeditiva); item 7.3.2 (Declaração de
que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores); item 7.2.3 (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumpriu com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante);... (CONTINUA)

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema (CONT. 1) item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa jurídica, como para pessoa
física integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante); item 8.5 alínea C
(Certidão Negativa de Protestos); O licitante apresentou o item 8.5 alínea D (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social) vencido.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 44,33.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 45,93.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 37,33.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 38,93.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 14,17.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 24,50.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 34,82.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 15,60.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O fornecedor LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 13:58:51 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR
LTDA com lance de R$ 13,92.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado no
processo.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado, não atendendo também
ao item 7.2 alínea J, III (Declaração da licitante de que os produtos ofertados estão registrados e atendem às
regulamentações e especificações do ABNT, ANVISA INMETRO, bem como estão adequados às exigências
dos demais órgãos e agências reguladoras no que couber ao objeto); item 7.2 alínea J, V (Declaração da
licitante de que se manterá durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação); item 7.2.3 (Declaração
de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); Além de não cumprir com item 8.3.5. (Certidão
específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.3.6. (Certidão de Inteiro Teor, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante); item 8.4.3. (Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço... (CONTINUA)
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17/06/2022 - 14:09:59 Sistema (CONT. 1) (FGTS) com validade vencida; item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário); item 8.5 alínea B (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos)

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 57,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0002 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 56,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0003 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 41,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0004 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 49,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0006 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 24,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0007 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 37,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0008 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 50,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0009 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 44,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0011 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI com lance de
R$ 22,00.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O fornecedor RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o
item 0012 pelo pregoeiro.

17/06/2022 - 14:09:59 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 18,48.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado no processo.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 7.2.3 (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 8.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante);
item 8.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão), sendo uma das certidões POSITIVA; item 8.6
alínea B (Alvará de Funcionamento da Empresa)

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 58,15.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 68,55.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 42,30.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 59,33.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 72,22.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 35,22.
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17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 37,50.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 60,52.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 45,60.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 45,10.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 22,30.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 50,06.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo
pregoeiro.

17/06/2022 - 14:29:41 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 88,00.

17/06/2022 - 14:32:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 17/06/2022.

17/06/2022 - 14:32:28 Sistema Motivo: Senhor licitante, com o arremate dos itens, solicito proposta realinhada conforme instrumento
convocatório.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado no processo.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com o envio da proposta realinhada conforme solicitado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:41:51 Sistema O fornecedor PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA foi
desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

17/06/2022 - 16:42:02 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17/06/2022 às 17:02.
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17/06/2022 - 17:04:09 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ

Pregoeiro

ASTROGILDO DE SOUZA SOBRINHO NETO

Apoio
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