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

Pregão Eletrônico - 202204280008

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

09/08/2022 09:58 09/08/2022 10:00 16/08/2022 10:00 19/08/2022 09:59 19/08/2022 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 REFEIÇÃO DO TIPO EXECUTIVA: REFEIÇÃO
COMERCIAL NA CIDADE DE MOJU/PA, COM
BEBIDA - COMPOSTA POR ARROZ, FEIJÃO,
SALADA, PROTEÍNA (UMA DAS OPÇÕES:
BOVINA, SUÍNA, AVE; MODO DE PREPARO:
ASSADA, FRITA OU COZIDA), COM NO MÍNIMO
02 (DUAS) GUARNIÇÕES (LEGUMES,
MACARRÃO, POLENTA, ENTRE OUTROS).

22,38 10.000 UN Fracassado

0002 REFEIÇÃO INDIVIDUAL DO TIPO MARMITEX:
REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX, NA
CIDADE DE MOJU/PA, COM ENTREGA EM
EMBALAGEM Nº 09, REFORÇADA. COMPOSTA
POR ARROZ, FEIJÃO, SALADA, PROTEÍNA
(UMA DAS OPÇÕES: BOVINA, SUÍNA, AVE;
MODO DE PREPARO: ASSADA, FRITA OU
COZIDA), COM NO MÍNIMO 02 (DUAS)
GUARNIÇÕES (LEGUMES, MACARRÃO,
POLENTA, ENTRE OUTROS).

17,00 10.000 UN Fracassado

0003 SUCO DE FRUTA – COPO DE 200 ML.
SABORES DIVERSOS.

4,17 5.000 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

08/08/2022 6 - Edital - PE Refeições - assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

19/08/2022 - 10:54 Negociação aberta para o processo
202204280008

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo 202204280008.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/08/2022 - 11:28 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2022 às 13:28.

Propostas Enviadas
0001 - REFEIÇÃO DO TIPO EXECUTIVA: Refeição comercial na cidade de Moju/PA, com bebida -
Composta por arroz, feijão, salada, proteína (uma das opções: bovina, suína, ave; modo de preparo:
assada, frita ou cozida), com no mínimo 02 (duas) guarnições (legumes, macarrão, polenta, entre
outros).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

FRANCISCO WELTON
DA SILVA VIEIRA
03201709344

23.891.742/0001-
50

19/08/2022 -
00:01:44

PRÓPRIA PRÓPRIA 10.000 22,00 R$ 220.000,00 Sim

0002 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL DO TIPO MARMITEX: Refeição individual tipo marmitex, na cidade de Moju/PA, com entrega em
embalagem Nº 09, reforçada. Composta por arroz, feijão, salada, proteína (uma das opções: bovina, suína, ave; modo de
preparo: assada, frita ou cozida), com no mínimo 02 (duas) guarnições (legumes, macarrão, polenta, entre outros).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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FRANCISCO WELTON
DA SILVA VIEIRA
03201709344

23.891.742/0001-
50

19/08/2022 -
00:04:32

PRÓPRIA PRÓPRIA 10.000 16,90 R$ 169.000,00 Sim

0003 - SUCO DE FRUTA – Copo de 200 ml. Sabores diversos.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

FRANCISCO WELTON
DA SILVA VIEIRA
03201709344

23.891.742/0001-
50

19/08/2022 -
00:06:23

DIVERSOS DIVERSAS 5.000 4,00 R$ 20.000,00 Sim

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

FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 23.891.742/0001-50 120 dias

Lances Enviados
0001 - REFEIÇÃO DO TIPO EXECUTIVA: Refeição comercial na cidade de Moju/PA, com bebida -
Composta por arroz, feijão, salada, proteína (uma das opções: bovina, suína, ave; modo de preparo:
assada, frita ou cozida), com no mínimo 02 (duas) guarnições (legumes, macarrão, polenta, entre
outros).
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2022 - 00:01:44 22,00 (proposta) 23.891.742/0001-50 - FRANCISCO
WELTON DA SILVA VIEIRA
03201709344

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J I (Declaração
da licitante de que nos preços cotados estão incluídas todas as
despesas diretas e indiretas...); item 7.2 alínea J II. (Declaração da
licitante se responsabilizando pelo cumprimento de todos os prazos e
condições de fornecimento previstas neste Edital e anexos ...); item 7.2
alínea J III (Declaração da licitante de que os produtos ofertados
deverão ser de boa procedência e qualidade, deverão estar registrados
e atender aos regulamentos do INMETRO, ABNT, ANVISA, no que
couber ...); item 7.2 alínea J IV (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 de sua habilitação...); item 7.3.2.
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.3.3. (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,
devidamente atualizada); item 8.3.6. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada);
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser 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 8.5 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);
item 8.6 alínea C (Alvará/Licença perante a Vigilância Sanitária, relativa
a sede do estabelecimento da empresa licitante) 19/08/2022 14:18:10

0002 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL DO TIPO MARMITEX: Refeição individual tipo marmitex, na cidade de Moju/PA, com entrega em
embalagem Nº 09, reforçada. Composta por arroz, feijão, salada, proteína (uma das opções: bovina, suína, ave; modo de
preparo: assada, frita ou cozida), com no mínimo 02 (duas) guarnições (legumes, macarrão, polenta, entre outros).
Data Valor CNPJ Situação
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19/08/2022 - 00:04:32 16,90 (proposta) 23.891.742/0001-50 - FRANCISCO
WELTON DA SILVA VIEIRA
03201709344

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J I (Declaração
da licitante de que nos preços cotados estão incluídas todas as
despesas diretas e indiretas...); item 7.2 alínea J II. (Declaração da
licitante se responsabilizando pelo cumprimento de todos os prazos e
condições de fornecimento previstas neste Edital e anexos ...); item 7.2
alínea J III (Declaração da licitante de que os produtos ofertados
deverão ser de boa procedência e qualidade, deverão estar registrados
e atender aos regulamentos do INMETRO, ABNT, ANVISA, no que
couber ...); item 7.2 alínea J IV (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 de sua habilitação...); item 7.3.2.
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.3.3. (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,
devidamente atualizada); item 8.3.6. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada);
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser 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 8.5 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);
item 8.6 alínea C (Alvará/Licença perante a Vigilância Sanitária, relativa
a sede do estabelecimento da empresa licitante) 19/08/2022 14:18:10

0003 - SUCO DE FRUTA – Copo de 200 ml. Sabores diversos.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2022 - 00:06:23 4,00 (proposta) 23.891.742/0001-50 - FRANCISCO
WELTON DA SILVA VIEIRA
03201709344

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J I (Declaração
da licitante de que nos preços cotados estão incluídas todas as
despesas diretas e indiretas...); item 7.2 alínea J II. (Declaração da
licitante se responsabilizando pelo cumprimento de todos os prazos e
condições de fornecimento previstas neste Edital e anexos ...); item 7.2
alínea J III (Declaração da licitante de que os produtos ofertados
deverão ser de boa procedência e qualidade, deverão estar registrados
e atender aos regulamentos do INMETRO, ABNT, ANVISA, no que
couber ...); item 7.2 alínea J IV (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 de sua habilitação...); item 7.3.2.
(Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou
indireta de menores); item 7.3.3. (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,
devidamente atualizada); item 8.3.6. (Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada);
item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser 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 8.5 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);
item 8.6 alínea C (Alvará/Licença perante a Vigilância Sanitária, relativa
a sede do estabelecimento da empresa licitante) 19/08/2022 14:18:10

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

19/08/2022 - 14:38 - - - -

0001 - REFEIÇÃO DO TIPO EXECUTIVA: Refeição comercial na cidade de Moju/PA,
com bebida - Composta por arroz, feijão, salada, proteína (uma das opções: bovina,
suína, ave; modo de preparo: assada, frita ou cozida), com no mínimo 02 (duas)
guarnições (legumes, macarrão, polenta, entre outros).

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

23.891.742/0001-50 -
FRANCISCO WELTON DA
SILVA VIEIRA 03201709344

19/08/2022 - 14:32:45 Solicito o prazo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006, Art.43, `PAR` 1o.
para o envio da documentação PENDENTE de regularidade fiscal e habilitatório.

Indeferido

Justificativa: O motivo que gerou sua inabilitação, não estar pautado apenas em documentos de regularidade fiscal e fiscal e trabalhistas. Envolveu ausências de declarações
quanto a aceitabilidade da proposta, assim como houve ausências de documentos quanto a habilitação jurídica; qualificação econômica e qualificação técnica.
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0002 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL DO TIPO MARMITEX: Refeição individual tipo
marmitex, na cidade de Moju/PA, com entrega em embalagem Nº 09, reforçada.
Composta por arroz, feijão, salada, proteína (uma das opções: bovina, suína, ave;
modo de preparo: assada, frita ou cozida), com no mínimo 02 (duas) guarnições
(legumes, macarrão, polenta, entre outros).

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

23.891.742/0001-50 -
FRANCISCO WELTON DA
SILVA VIEIRA 03201709344

19/08/2022 - 14:33:02 Solicito o prazo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006, Art.43, `PAR` 1o.
para o envio da documentação PENDENTE de regularidade fiscal e habilitatório.

Indeferido

Justificativa: O motivo que gerou sua inabilitação, não estar pautado apenas em documentos de regularidade fiscal e fiscal e trabalhistas. Envolveu ausências de declarações
quanto a aceitabilidade da proposta, assim como houve ausências de documentos quanto a habilitação jurídica; qualificação econômica e qualificação técnica.

0003 - SUCO DE FRUTA – Copo de 200 ml. Sabores diversos.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

23.891.742/0001-50 -
FRANCISCO WELTON DA
SILVA VIEIRA 03201709344

19/08/2022 - 14:33:13 Solicito o prazo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006, Art.43, `PAR` 1o.
para o envio da documentação PENDENTE de regularidade fiscal e habilitatório.

Indeferido

Justificativa: O motivo que gerou sua inabilitação, não estar pautado apenas em documentos de regularidade fiscal e fiscal e trabalhistas. Envolveu ausências de declarações
quanto a aceitabilidade da proposta, assim como houve ausências de documentos quanto a habilitação jurídica; qualificação econômica e qualificação técnica.

Chat
Data Apelido Frase

19/08/2022 - 10:08:48 Pregoeiro Bom dia senhores

19/08/2022 - 10:08:57 Pregoeiro Vamos dar início a sessão.

19/08/2022 - 10:09:41 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

19/08/2022 - 10:10:19 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

19/08/2022 - 10:10:19 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.

19/08/2022 - 10:10:19 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.

19/08/2022 - 10:10:19 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.

19/08/2022 - 10:10:34 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

19/08/2022 - 10:10:34 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/08/2022 - 10:10:34 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

19/08/2022 - 10:10:34 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/08/2022 - 10:10:36 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

19/08/2022 - 10:10:36 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/08/2022 - 10:25:36 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

19/08/2022 - 10:25:36 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

19/08/2022 - 10:25:36 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

19/08/2022 - 10:30:47 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 19/08/2022 às 10:35:47.

19/08/2022 - 10:31:38 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 19/08/2022 às 10:36:39.

19/08/2022 - 10:32:35 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 19/08/2022 às 10:37:35.

19/08/2022 - 10:35:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 19/08/2022 às 10:35:47. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

19/08/2022 - 10:36:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 19/08/2022 às 10:36:39. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

19/08/2022 - 10:37:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 19/08/2022 às 10:37:35. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

19/08/2022 - 10:53:42 Sistema O item 0003 foi encerrado.
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19/08/2022 - 10:53:45 Sistema O item 0001 foi encerrado.

19/08/2022 - 10:53:45 Sistema O item 0002 foi encerrado.

19/08/2022 - 10:54:04 Sistema O item 0001 teve como arrematante FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 - ME com
lance de R$ 22,00.

19/08/2022 - 10:54:04 Sistema O item 0002 teve como arrematante FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 - ME com
lance de R$ 16,90.

19/08/2022 - 10:54:04 Sistema O item 0003 teve como arrematante FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 - ME com
lance de R$ 4,00.

19/08/2022 - 10:54:05 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

19/08/2022 - 11:28:55 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2022 às 13:28.

19/08/2022 - 11:29:12 Pregoeiro Solicito proposta conforme instrumento convocatório.

19/08/2022 - 11:38:16 F. FRANCISCO WELTON ... Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, preparando propostas.

19/08/2022 - 11:53:32 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

19/08/2022 - 11:53:57 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

19/08/2022 - 11:54:14 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

19/08/2022 - 14:18:10 Sistema O fornecedor FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 foi inabilitado no processo.

19/08/2022 - 14:18:10 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 7.2 alínea J I (Declaração da licitante de que nos preços cotados
estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas...); item 7.2 alínea J II. (Declaração da licitante se
responsabilizando pelo cumprimento de todos os prazos e condições de fornecimento previstas neste Edital
e anexos ...); item 7.2 alínea J III (Declaração da licitante de que os produtos ofertados deverão ser de boa
procedência e qualidade, deverão estar registrados e atender aos regulamentos do INMETRO, ABNT,
ANVISA, no que couber ...); item 7.2 alínea J IV (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 de
sua habilitação...); item 7.3.2. (Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores); item 7.3.3.... (CONTINUA)

19/08/2022 - 14:18:10 Sistema (CONT. 1) (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, devidamente
atualizada); item 8.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada); item 8.4.4. (Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas
deverão ser 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 8.5 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); item 8.6 alínea C...

19/08/2022 - 14:18:10 Sistema (CONT. 2) (Alvará/Licença perante a Vigilância Sanitária, relativa a sede do estabelecimento da empresa
licitante)

19/08/2022 - 14:18:10 Sistema O fornecedor FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/08/2022 - 14:18:10 Sistema O fornecedor FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/08/2022 - 14:18:10 Sistema O fornecedor FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/08/2022 - 14:18:18 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2022 às 14:38.

19/08/2022 - 14:32:45 Sistema O fornecedor FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

19/08/2022 - 14:33:02 Sistema O fornecedor FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 - ME declarou intenção de recurso
para o item 0002.

19/08/2022 - 14:33:13 Sistema O fornecedor FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA 03201709344 - ME declarou intenção de recurso
para o item 0003.

19/08/2022 - 14:58:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

19/08/2022 - 14:58:13 Sistema Intenção: Solicito o prazo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006, Art.43, `PAR` 1o. para o envio da
documentação PENDENTE de regularidade fiscal e habilitatório.

19/08/2022 - 14:58:13 Sistema Justificativa: O motivo que gerou sua inabilitação, não estar pautado apenas em documentos de regularidade
fiscal e fiscal e trabalhistas. Envolveu ausências de declarações quanto a aceitabilidade da proposta, assim
como houve ausências de documentos quanto a habilitação jurídica; qualificação econômica e qualificação
técnica.

19/08/2022 - 14:58:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

19/08/2022 - 14:58:30 Sistema Intenção: Solicito o prazo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006, Art.43, `PAR` 1o. para o envio da
documentação PENDENTE de regularidade fiscal e habilitatório.

19/08/2022 - 14:58:30 Sistema Justificativa: O motivo que gerou sua inabilitação, não estar pautado apenas em documentos de regularidade
fiscal e fiscal e trabalhistas. Envolveu ausências de declarações quanto a aceitabilidade da proposta, assim
como houve ausências de documentos quanto a habilitação jurídica; qualificação econômica e qualificação
técnica.

19/08/2022 - 14:58:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

19/08/2022 - 14:58:39 Sistema Intenção: Solicito o prazo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006, Art.43, `PAR` 1o. para o envio da
documentação PENDENTE de regularidade fiscal e habilitatório.

19/08/2022 - 14:58:39 Sistema Justificativa: O motivo que gerou sua inabilitação, não estar pautado apenas em documentos de regularidade
fiscal e fiscal e trabalhistas. Envolveu ausências de declarações quanto a aceitabilidade da proposta, assim
como houve ausências de documentos quanto a habilitação jurídica; qualificação econômica e qualificação
técnica.

19/08/2022 - 14:58:45 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
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