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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - 024/2022-PE

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

28/03/2022 18:00 28/03/2022 18:30 05/04/2022 23:59 08/04/2022 13:30 08/04/2022 14:30

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

05/04/2022 - 11:39 ESTIMADO 05/04/2022 - 14:13

Prezados, vimos que no edital o estimado para a contratação é de R$ 517.614,16 total, seria possível passar os valores estimados unitários? Pois essa informação não consta no
edital.

Senhores, consta no Edital que o Orçamento é sigiloso conforme indicação e permitido na Lei/decreto.

05/04/2022 - 08:46 Esclarecimento - Dotação Orçamentária e Prazo de Pagamentos da Prefeitura 05/04/2022 - 09:01

Sr Pregoeiro pedimos rever as limitações desta comissão no quesito orçamento. Faz-se necessário esclarecer ao fornecedor se há ou não verba disponível para realização do
certame. Este é um ponto determinante para nossa participação ou não na disputa.

Senhores, reafirmo, questões relativos a recursos não competem a licitação questionar o setor financeiro, a informação que recebemos é que existe disponibilidade orçamentária,
agora verba para a aquisição já não cabe a nosso setor.

04/04/2022 - 09:15 ESCLARECIMENTOS URGENTE 04/04/2022 - 16:12

BOM DIA
Sr(a) Pregoeiro(a) por gentileza responder os questionamentos abaixo referente ao pregão:

PAGAMENTO
- O valor já está disponível em conta?
- Os prazos de pagamento estão sendo realizados rigorosamente dentro dos previstos em edital?

PRAZO DE ENTREGA
É costumeiro em licitações, por ser tempo justo, razoável, e que não prejudica a concorrência o prazo de 30 (trinta) dias para entrega dos materiais.
Será possível solicitar prorrogação para mais uns dias no prazo de entrega ao órgão requisitante?

INSTALAÇÃO
Os materiais deverão ser instalados ?

FORMA DE ENTREGA
A aquisição será parcelada ou integral.

Att

Leila Christina
Vialumens Audiovisuais - Licitações
Fone: (41) 3023-5917 – Cel/Waths: (41) 99984-6926
Skype: Vialumens
vialumens@onda.com.br

Boa tarde,
- Essas questão de valores não compete a licitação.
- Essas questão de prazos de pagamento não compete a licitação.
- O tempo para entrega será rigorosamente o previsto no edital/termo de referência.
- Não será permitido prorrogação de prazo de entrega.
- Os equipamentos deverão ser entregues conforme pedido no termo de referência.
- A aquisição será de forma parcelada.

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

0001 COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR 4.253,80 16 - UN Aceito

0002 COMPUTADOR DESKTOP OPERADOR 3.437,42 86 - UN Aceito

0003 ROTEADOR 235,02 16 - UN Aceito

0004 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2.321,42 16 - UN Aceito

0005 IMPRESSORA DOMÉSTICA 1.234,94 32 - UN Aceito

0006 CABO DE IMPRESSORA USB 6,04 48 - UN Aceito

0007 NOBREAK DE 1200VA BIVOLT 662,56 102 - UN Aceito

0008 CONECTOR WI-FI 600MBPS 84,54 30 - UN Aceito

0009 CONECTOR WI-FI 300MBPS 55,48 56 - UN Aceito
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Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 RJ INFORMATICA LTDA 43.791.740/0001-04

2 VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 27.975.551/0001-27

3 AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI 40.143.803/0001-10

4 MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME 27.025.802/0001-02

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

6 A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA 28.692.942/0001-05

7 RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA 44.307.153/0001-51

8 bernardo daniel 11.607.273/0001-15

9 Sandro Vilmar Pires Me 09.253.952/0001-91

10 Inovamax Teleinformatica Ltda. 07.055.987/0001-90

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

12 TC COMERCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI EPP 07.679.989/0001-50

13 A&J SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 40.525.199/0001-96

14 OTIMO TECNOLOGIA EIRELI 20.411.148/0001-26

15 DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI 43.438.614/0001-62

16 AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA 12.675.409/0001-97

17 Bom Bons e Descartáveis Eireli 01.580.769/0001-99

18 EXTREME SECURITY COM. ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP 19.780.461/0001-52

19 Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA 09.565.049/0001-66

20 AUGUSTUS INFORMATICA LTDA 10.433.143/0001-40

21 A.L.T TRINDADE 30.865.611/0001-63

22 BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI 28.499.773/0001-83

23 ULTRA LICITAÇÕES LTDA. 36.524.917/0001-32

24 IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19.578.887/0001-28

25 AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11.471.275/0001-20

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

28/03/2022 EDITAL PE 024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

08/04/2022 - 16:25 Negociação aberta para o processo
024/2022-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/04/2022 - 16:25 Negociação aberta para o processo
024/2022-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,8 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/04/2022 - 16:25 Negociação aberta para o processo
024/2022-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/04/2022 - 16:25 Negociação aberta para o processo
024/2022-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/04/2022 - 16:25 Negociação aberta para o processo
024/2022-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/04/2022 - 16:25 Negociação aberta para o processo
024/2022-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/04/2022 - 16:25 Negociação aberta para o processo
024/2022-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/04/2022 - 16:26 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/04/2022 às 18:27.

11/04/2022 - 09:23 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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11/04/2022 - 09:23 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 09:24 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 09:24 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 09:24 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 09:31 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 09:31 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 09:32 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:48 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:48 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:51 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:52 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:52 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:53 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:53 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:54 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 11:36 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 11:36 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 11:49 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 11:50 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 11:50 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 11:51 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 12:20 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 12:20 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 12:24 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 13:16 Documentos solicitados para o
processo 024/2022-PE

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2022-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total
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0001 COMPUTADOR
DESKTOP
CENTRALIZADOR

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

FACIL COMPUTADORES FACIL COMPUTADORES 3.148,92 16 50.382,72

0002 COMPUTADOR
DESKTOP OPERADOR

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

FACIL COMPUTADORES FACIL COMPUTADORES 2.836,89 86 243.972,54

0003 ROTEADOR MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

MERCUSYS MERCUSYS 132,95 16 2.127,20

0004 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL

VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

EcoTank L3250 Epson 1.380,00 16 22.080,00

0005 IMPRESSORA
DOMÉSTICA

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

3776 HP 590,00 32 18.880,00

0006 CABO DE IMPRESSORA
USB

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

CABO DE IMPRESSORA
USB

INTELBRAS 6,03 48 289,44

0007 NOBREAK DE 1200VA
BIVOLT

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

NOBREAK DE 1200VA
BIVOLT

INTELBRAS 616,00 102 62.832,00

0008 CONECTOR WI-FI
600MBPS

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

CONECTOR WI-FI
600MBPS

INTELBRAS 59,16 30 1.774,80

0009 CONECTOR WI-FI
300MBPS

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

ALISHOW ALISHOW 55,48 56 3.106,88

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de Elaboração Independente de
Proposta

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Declaração de Elaboração Independente de
Proposta

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Declaração de Garantia Contratual Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual,
conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

RJ INFORMATICA
LTDA

43.791.740/0001-
04

01/04/2022 -
09:34:36

3181/MLP190 MARCA
PROPRIA/PCTOP

16 5.500,00 88.000,00 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

40.143.803/0001-
10

05/04/2022 -
15:28:19

OPTIPLEX MICRO
3080 +
ACESSORIOS

DELL 16 9.300,00 148.800,00 Sim

A MEDICAL
MEDICAMENTOS
LTDA

28.692.942/0001-
05

08/04/2022 -
08:33:47

Brasil PC Brasil PC4N 16 3.900,00 62.400,00 Sim

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

08/04/2022 -
10:47:33

Brazilpc/ Desck I7
2600 PRO

Brazilpc/ Desck I7
2600 PRO

16 4.253,80 68.060,80 Sim

Sandro Vilmar Pires Me 09.253.952/0001-
91

07/04/2022 -
14:10:38

DT05 DEUTEL 16 4.100,00 65.600,00 Sim

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

07/04/2022 -
14:24:39

bd 1001 bd informatica /
marca propria

16 5.500,00 88.000,00 Sim

VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

27.975.551/0001-
27

07/04/2022 -
15:30:31

DTM12T410 c
Monitor
20BPCKAN e
Acessório

Teravix/Microtécnica 16 4.250,00 68.000,00 Sim

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

CORE I7 Fácil
Computadores

16 3.710,32 59.365,12 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:20:40

FACIL
COMPUTADORES

FACIL
COMPUTADORES

16 4.253,80 68.060,80 Sim
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AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:09:36

DESKTOP-
SSF/I3-
10105/8GB-ddr-4-
2400 MHZ

BRAZIL-PC /
BRAZIL-PC

16 4.253,80 68.060,80 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:33:30

78591 BRAZIL
PC/BRAZIL PC

16 4.500,00 72.000,00 Sim

BY INFORMATION
TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

28.499.773/0001-
83

08/04/2022 -
12:01:55

Fácil Intel Core I5
10400f

FÁCIL 16 7.500,00 120.000,00 Sim

ULTRA LICITAÇÕES
LTDA.

36.524.917/0001-
32

08/04/2022 -
13:03:26

200 concordia 16 4.000,00 64.000,00 Sim

AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:16:08

COMPUTADOR
DESKTOP
CENTRALIZADOR

DELL 16 11.870,00 189.920,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:16:59

COMPUTADOR
DESKTOP
CENTRALIZADOR

POSITIVO 16 4.253,80 68.060,80 Sim

0002 - COMPUTADOR DESKTOP OPERADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

RJ INFORMATICA
LTDA

43.791.740/0001-
04

01/04/2022 -
09:34:36

3181/MLP190 MARCA
PROPRIA/PCTOP

86 5.500,00 473.000,00 Sim

A MEDICAL
MEDICAMENTOS
LTDA

28.692.942/0001-
05

08/04/2022 -
08:34:21

Brasil PC Brasil PC4N 86 3.900,00 335.400,00 Sim

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

08/04/2022 -
10:48:05

Brazilpc/ Desck i7
670

Brazilpc/ Desck i7
670

86 3.437,42 295.618,12 Sim

Sandro Vilmar Pires Me 09.253.952/0001-
91

07/04/2022 -
14:10:38

DT05 DEUTEL 86 4.100,00 352.600,00 Sim

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

07/04/2022 -
14:24:38

bd 1001 bd informatica /
marca propria

86 5.500,00 473.000,00 Sim

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

CORE I7 Fácil
Computadores

86 3.710,32 319.087,52 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:22:10

FACIL
COMPUTADORES

FACIL
COMPUTADORES

86 3.437,42 295.618,12 Sim

AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:09:32

DESKTOP-
SSF/I3-
10105/8GB-ddr-4-
2400 MHZ

BRAZIL-PC /
BRAZIL-PC

86 3.437,42 295.618,12 Sim

A.L.T TRINDADE 30.865.611/0001-
63

08/04/2022 -
11:32:35

MBI-4100 MEGA BUSINESS
/ MEGA BYTE

86 4.000,00 344.000,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:34:06

78591 BRAZIL
PC/BRAZIL PC

86 4.500,00 387.000,00 Sim

BY INFORMATION
TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

28.499.773/0001-
83

08/04/2022 -
12:01:55

Fácil Intel Core I5
10400f

FÁCIL 86 7.100,00 610.600,00 Sim

ULTRA LICITAÇÕES
LTDA.

36.524.917/0001-
32

08/04/2022 -
13:03:26

200 concordia 86 4.000,00 344.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:17:48

COMPUTADOR
DESKTOP
OPERADOR

POSITIVO 86 3.437,42 295.618,12 Sim

AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA*

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:29:50

COMPUTADOR
DESKTOP
OPERADOR

DELL 86 104,00 8.944,00 Sim

0003 - ROTEADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A MEDICAL
MEDICAMENTOS
LTDA

28.692.942/0001-
05

08/04/2022 -
08:34:53

DLINK DLINK822 16 385,00 6.160,00 Sim

Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

07/04/2022 -
14:08:55

Roteador Wireless
TP-Link Archer
C50 AC1

Roteador Wireless
TP-Link Archer
C50 AC1

16 350,00 5.600,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

07/04/2022 -
16:27:12

TP-LINK ARCHER
C5 USB

TP-LINK ARCHER
C5 USB

16 449,44 7.191,04 Sim

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

DIR-842 D- link 16 320,03 5.120,48 Sim
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MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:23:35

MERCUSYS MERCUSYS 16 235,02 3.760,32 Sim

AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:09:24

MW325R Mercusys /
Mercusys

16 235,02 3.760,32 Sim

TC COMERCIO DE
SERVIÇOS E
TECNOLOGIA EIRELI
EPP

07.679.989/0001-
50

08/04/2022 -
11:03:27

ROTEADOR
WIRELESS
N300BPS COM 4
ANTENAS

MERCUSYS 16 135,00 2.160,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:35:23

MW325R MERCUSYS/MERCUSYS 16 250,00 4.000,00 Sim

BY INFORMATION
TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

28.499.773/0001-
83

08/04/2022 -
12:01:55

ARCHER C80
DUAL BAND
AC1900

TP LINK 16 998,00 15.968,00 Sim

AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:24:55

ROTEADOR D-LINK 16 335,00 5.360,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:18:37

ROTEADOR INTELBRAS 16 235,02 3.760,32 Sim

0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

RJ INFORMATICA
LTDA

43.791.740/0001-
04

01/04/2022 -
09:34:36

G3160 CANON 16 2.000,00 32.000,00 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

40.143.803/0001-
10

05/04/2022 -
15:29:10

ECOTANK L3250 EPSON 16 3.000,00 48.000,00 Sim

VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

27.975.551/0001-
27

07/04/2022 -
15:31:24

EcoTank L3250 Epson 16 2.320,00 37.120,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

07/04/2022 -
16:27:36

EPSON
ECOTANK L3250

EPSON
ECOTANK L3250

16 2.289,60 36.633,60 Sim

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

DCPT820DW BROTHER 16 2.630,32 42.085,12 Sim

AMARO RIBEIRO
SOLUCOES LTDA

12.675.409/0001-
97

07/04/2022 -
22:12:12

DCP-B7520DW BROTHER 16 6.135,80 98.172,80 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:31:27

EPSON EPSON 16 2.321,42 37.142,72 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

08/04/2022 -
08:55:10

L3150 EPSON 16 1.890,00 30.240,00 Sim

AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:10:06

L3250 EPSON / EPSON 16 2.321,42 37.142,72 Sim

TC COMERCIO DE
SERVIÇOS E
TECNOLOGIA EIRELI
EPP

07.679.989/0001-
50

08/04/2022 -
11:03:53

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
L3210

EPSON 16 1.670,00 26.720,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:35:55

L3250 EPSON/EPSON 16 2.950,00 47.200,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:19:28

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL

EPSON 16 2.321,02 37.136,32 Sim

AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:30:44

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL

EPSON 16 1.900,00 30.400,00 Sim

0005 - IMPRESSORA DOMÉSTICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

RJ INFORMATICA
LTDA

43.791.740/0001-
04

08/04/2022 -
08:18:15

G2160 CANON 32 1.500,00 48.000,00 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

40.143.803/0001-
10

05/04/2022 -
15:30:13

INK ADVANTAGE HP 32 1.000,00 32.000,00 Sim

VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

27.975.551/0001-
27

07/04/2022 -
15:32:07

EcoTank L3210 Epson 32 1.230,00 39.360,00 Sim

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

L121 EPSON 32 890,05 28.481,60 Sim

AMARO RIBEIRO
SOLUCOES LTDA

12.675.409/0001-
97

07/04/2022 -
22:13:34

EcoTank-L3250 Epson 32 2.657,75 85.048,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:30:00

HP HP 32 1.234,94 39.518,08 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

08/04/2022 -
08:55:27

3776 HP 32 720,00 23.040,00 Sim
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AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:10:29

Tank 115 2LB19A HP / HP 32 1.234,94 39.518,08 Sim

TC COMERCIO DE
SERVIÇOS E
TECNOLOGIA EIRELI
EPP

07.679.989/0001-
50

08/04/2022 -
11:04:46

IMPRESSORA
BROTHER
DCPT420W

BROTHER 32 1.420,00 45.440,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:36:23

ADVANTAGE
2774

HP/HP 32 1.500,00 48.000,00 Sim

AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:23:45

IMPRESSORA
DOMÉSTICA

HP 32 650,00 20.800,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:20:28

IMPRESSORA
DOMÉSTICA

BROTHER 32 1.234,94 39.518,08 Sim

0006 - CABO DE IMPRESSORA USB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

amxbm Vinik 48 12,00 576,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:32:36

STRONG STRONG 48 6,04 289,92 Sim

AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:10:50

CB: USB 2.0 / 1.8
METROS

EXBOM / EXBOM 48 6,04 289,92 Sim

TC COMERCIO DE
SERVIÇOS E
TECNOLOGIA EIRELI
EPP

07.679.989/0001-
50

08/04/2022 -
11:05:06

CABO PARA
IMPRESSORA
USB

SANTANA 48 15,00 720,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:36:46

USB-BM MD9/MD9 48 63,00 3.024,00 Sim

AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:24:10

CABO DE
IMPRESSORA
USB

EXBOM 48 32,00 1.536,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:21:17

CABO DE
IMPRESSORA
USB

INTELBRAS 48 6,04 289,92 Sim

0007 - NOBREAK DE 1200VA BIVOLT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

RJ INFORMATICA
LTDA

43.791.740/0001-
04

01/04/2022 -
09:34:35

NEW EASY WAY
1200VA REF:4137

RAGTECH 102 1.000,00 102.000,00 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

40.143.803/0001-
10

05/04/2022 -
15:30:53

COMPACT PRO TS SHARA 102 1.700,00 173.400,00 Sim

A MEDICAL
MEDICAMENTOS
LTDA

28.692.942/0001-
05

08/04/2022 -
08:35:25

Ragtech Ragtech1200 102 1.100,00 112.200,00 Sim

RRA COMERCIO
ELETRO-FONIA LTDA*

44.307.153/0001-
51

06/04/2022 -
19:55:57

4137 Ragtech 102 1.000,00 102.000,00 Sim

ELETRON COMERCIO
E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

07.164.433/0001-
21

06/04/2022 -
22:32:01

ragatech/NOBREAK
DE 1200VA
BIVOLT

ragatech/NOBREAK
DE 1200VA
BIVOLT

102 662,56 67.581,12 Sim

Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

07/04/2022 -
14:10:58

NOBREAK SMS
1200VA/600W
BIV/115V 27392 S

NOBREAK SMS
1200VA/600W
BIV/115V 27392 S

102 1.500,00 153.000,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

07/04/2022 -
16:27:56

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA COD.
4137

RAGTECH NEW
EASY WAY
1200VA COD.
4137

102 863,10 88.036,20 Sim

A&J SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA

40.525.199/0001-
96

07/04/2022 -
18:52:39

Powertek 1.200 Va
Bivolt - EN066

PowerTek/Multilaser 102 1.300,00 132.600,00 Sim

OTIMO TECNOLOGIA
EIRELI

20.411.148/0001-
26

07/04/2022 -
19:53:15

EN066 Powertek 102 2.000,00 204.000,00 Sim

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

Station II SMS 102 842,36 85.920,72 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:34:37

JBR JBR 102 662,56 67.581,12 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

08/04/2022 -
08:55:47

4402 TS SHARA 102 620,00 63.240,00 Sim

AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:11:14

PZ1200VA PCTOP / PCTOP 102 662,56 67.581,12 Sim
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TC COMERCIO DE
SERVIÇOS E
TECNOLOGIA EIRELI
EPP

07.679.989/0001-
50

08/04/2022 -
11:05:30

NOBREAK
1200VA
SECURITY UPS
OFFICE BIV

FORCELINE 102 655,00 66.810,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:37:17

SECURITY
1200VA

FORCE
LINE/FORCE LINE

102 1.010,00 103.020,00 Sim

EXTREME SECURITY
COM. ELETRO
ELETRONICOS EIRELI
- EPP*

19.780.461/0001-
52

08/04/2022 -
11:48:05

#4402 NOBREAK
UPS COMPACT
XPRO
UNIVERSAL

TSSHARA 102 2.000,00 204.000,00 Sim

BY INFORMATION
TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

28.499.773/0001-
83

08/04/2022 -
12:01:55

NOBREAK
1200VA BIVOLT
SAÍDA 115V

RAGTECH 102 1.100,00 112.200,00 Sim

ULTRA LICITAÇÕES
LTDA.

36.524.917/0001-
32

08/04/2022 -
13:03:26

4402 ts shara 102 780,00 79.560,00 Sim

AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:22:32

NOBREAK DE
1200VA BIVOLT

JBR 102 850,00 86.700,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:22:01

NOBREAK DE
1200VA BIVOLT

INTELBRAS 102 662,56 67.581,12 Sim

0008 - CONECTOR WI-FI 600MBPS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

07/04/2022 -
14:13:07

Adaptador Wi-Fi
USB TP-Link
Archer T9UH

Adaptador Wi-Fi
USB TP-Link
Archer T9UH

30 450,00 13.500,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

07/04/2022 -
16:28:16

WIFI USB
600MBPS C/
ANTENA DUAL
BAND

WIFI USB
600MBPS C/
ANTENA DUAL
BAND

30 80,56 2.416,80 Sim

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

T2U TPLINK 30 164,23 4.926,90 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:35:34

ALISHOW ALISHOW 30 84,54 2.536,20 Sim

AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:12:12

WA360600 /
600MB RTL-8811

KEBIDU / KEBIDU 30 84,54 2.536,20 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:37:39

AC600 TP LINK/TP LINK 30 290,00 8.700,00 Sim

EXTREME SECURITY
COM. ELETRO
ELETRONICOS EIRELI
- EPP*

19.780.461/0001-
52

08/04/2022 -
11:48:29

Action A1200 INTELBRAS 30 500,00 15.000,00 Sim

AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:22:07

CONECTOR WI-FI
600MBPS

KNUP 30 65,00 1.950,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:23:06

CONECTOR WI-FI
600MBPS

INTELBRAS 30 84,54 2.536,20 Sim

0009 - CONECTOR WI-FI 300MBPS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Inovamax
Teleinformatica Ltda.

07.055.987/0001-
90

07/04/2022 -
14:13:53

Adaptador
Wireless TP-Link
TL-WN823N 300

Adaptador
Wireless TP-Link
TL-WN823N 300

56 250,00 14.000,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

07/04/2022 -
16:28:34

WIFI USB
600MBPS C/
ANTENA DUAL
BAND

WIFI USB
600MBPS C/
ANTENA DUAL
BAND

56 80,56 4.511,36 Sim

DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI*

43.438.614/0001-
62

07/04/2022 -
20:50:41

T2U TPLINK 56 101,20 5.667,20 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

07/04/2022 -
22:36:23

ALISHOW ALISHOW 56 55,48 3.106,88 Sim

AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

10.433.143/0001-
40

08/04/2022 -
10:12:15

WA360600 /
600MB RTL-8811

KEBIDU / KEBIDU 56 55,48 3.106,88 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA*

09.565.049/0001-
66

08/04/2022 -
11:38:07

MW300UM MERCUSYS/MERCUSYS 56 160,00 8.960,00 Sim

EXTREME SECURITY
COM. ELETRO
ELETRONICOS EIRELI
- EPP*

19.780.461/0001-
52

08/04/2022 -
11:48:55

IWA 3000 INTELBRAS 56 350,00 19.600,00 Sim
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AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-
20

08/04/2022 -
13:21:42

CONECTOR WI-FI
300MBPS

QOWINE 56 38,00 2.128,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

08/04/2022 -
13:24:21

CONECTOR WI-FI
300MBPS

INTELBRAS 56 55,84 3.127,04 Sim

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

Inovamax Teleinformatica Ltda. 07.055.987/0001-90 90 dias

Bom Bons e Descartáveis Eireli 01.580.769/0001-99 90 dias

Sandro Vilmar Pires Me 09.253.952/0001-91 90 dias

EXTREME SECURITY COM. ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP 19.780.461/0001-52 60 dias

AUGUSTUS INFORMATICA LTDA 10.433.143/0001-40 90 dias

TC COMERCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI EPP 07.679.989/0001-50 90 dias

Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA 09.565.049/0001-66 60 dias

VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 27.975.551/0001-27 90 dias

bernardo daniel 11.607.273/0001-15 90 dias

MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME 27.025.802/0001-02 90 dias

A.L.T TRINDADE 30.865.611/0001-63 90 dias

A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA 28.692.942/0001-05 90 dias

IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19.578.887/0001-28 90 dias

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

ULTRA LICITAÇÕES LTDA. 36.524.917/0001-32 90 dias

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

AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI 40.143.803/0001-10 90 dias

AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11.471.275/0001-20 90 dias

A&J SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 40.525.199/0001-96 90 dias

DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI 43.438.614/0001-62 60 dias

RJ INFORMATICA LTDA 43.791.740/0001-04 120 dias

RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA 44.307.153/0001-51 30 dias

OTIMO TECNOLOGIA EIRELI 20.411.148/0001-26 90 dias

BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI 28.499.773/0001-83 90 dias

AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA 12.675.409/0001-97 90 dias

Lances Enviados
0001 - COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR
Data Valor CNPJ Situação

01/04/2022 - 09:34:36 5.500,00 (proposta) 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

05/04/2022 - 15:28:19 9.300,00 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Válido

07/04/2022 - 14:10:38 4.100,00 (proposta) 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

07/04/2022 - 14:24:39 5.500,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

07/04/2022 - 15:30:31 4.250,00 (proposta) 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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07/04/2022 - 20:50:41 3.710,32 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:20:40 4.253,80 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 08:33:47 3.900,00 (proposta) 28.692.942/0001-05 - A MEDICAL
MEDICAMENTOS LTDA

Válido

08/04/2022 - 10:09:36 4.253,80 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 10:47:33 4.253,80 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 11:33:30 4.500,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 12:01:55 7.500,00 (proposta) 28.499.773/0001-83 - BY
INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

Válido

08/04/2022 - 13:03:26 4.000,00 (proposta) 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido

08/04/2022 - 13:16:08 11.870,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Válido

08/04/2022 - 13:16:59 4.253,80 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 14:59:52 3.998,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:00:00 3.899,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:00:01 3.899,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:00:02 3.898,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:08 3.898,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:00:20 3.897,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:22 3.896,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:22 3.889,18 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:23 3.889,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:23 3.888,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:00:23 3.883,21 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:24 3.882,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:25 3.883,20 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:25 3.872,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:25 3.873,82 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:26 3.871,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:26 3.862,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:26 3.863,20 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:27 3.861,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:27 3.854,47 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:28 3.852,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:28 3.853,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:00:28 3.846,20 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:29 3.844,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:29 3.845,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:30 3.842,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:30 3.843,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:30 3.843,07 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:31 3.839,92 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:32 3.839,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:32 3.838,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:33 3.828,18 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:34 3.820,25 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:00:34 3.828,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:34 3.827,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:34 3.820,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:35 3.819,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:35 3.810,52 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:36 3.810,51 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:36 3.809,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:36 3.806,09 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:37 3.806,08 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:37 3.805,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:37 3.796,99 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:38 3.796,98 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:38 3.795,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:00:39 3.789,00 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:39 3.788,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:39 3.789,01 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:40 3.780,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:40 3.780,40 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:41 3.779,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:41 3.775,64 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:42 3.775,63 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:42 3.774,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:42 3.767,55 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:43 3.767,54 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:43 3.766,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:00:44 3.765,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:44 3.757,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:44 3.766,02 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:45 3.755,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:45 3.756,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:46 3.747,10 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:46 3.746,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:46 3.747,11 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:47 3.738,72 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:48 3.745,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:00:49 3.738,71 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:49 3.737,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:50 3.736,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:50 3.735,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:50 3.727,49 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:51 3.727,48 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:51 3.726,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:52 3.725,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:52 3.724,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:52 3.723,57 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:53 3.723,56 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:53 3.722,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:00:54 3.712,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:54 3.712,68 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:55 3.711,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:55 3.705,80 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:56 3.705,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:56 3.704,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:56 3.698,18 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:56 3.765,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:00:57 3.698,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:58 3.696,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:58 3.697,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:58 3.688,28 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:00:59 3.686,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:00:59 3.687,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:59 3.685,49 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:00 3.684,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:01:01 3.674,38 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:01 3.673,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:01:01 3.674,39 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:02 3.672,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:02 3.662,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:01:02 3.663,04 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:04 3.661,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:04 3.680,00 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido
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08/04/2022 - 15:01:05 3.659,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:05 3.660,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:01:05 3.659,85 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:06 3.652,36 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:06 3.652,37 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:06 3.698,15 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:01:07 3.644,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:07 3.644,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:09 3.643,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:01:09 3.600,00 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido

08/04/2022 - 15:01:10 3.599,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:11 3.638,41 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:01:12 3.595,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:12 3.595,88 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:13 3.588,51 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:14 3.637,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:01:15 3.588,50 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:15 3.580,63 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:16 3.580,62 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:17 3.574,72 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:17 3.574,73 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:01:19 3.569,43 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:19 3.569,44 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:20 3.559,85 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:21 3.559,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:22 3.550,12 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:23 3.550,11 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:23 3.546,89 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:23 3.630,00 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:01:24 3.546,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:01:25 3.543,52 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:25 3.543,53 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:26 3.534,02 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:26 3.534,03 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:28 3.530,73 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:29 3.530,72 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:29 3.527,51 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:30 3.527,50 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:30 3.524,44 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:01:31 3.524,43 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:32 3.518,52 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:32 3.518,53 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:32 3.573,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:01:33 3.510,91 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:34 3.510,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:35 3.506,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:36 3.506,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:36 3.500,00 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido

08/04/2022 - 15:01:38 3.499,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:01:38 3.495,73 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:39 3.495,72 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:39 3.492,35 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:40 3.492,34 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:41 3.483,23 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:41 3.483,24 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:42 3.476,01 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:42 3.476,02 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/04/2022 às 18:32:49.
Código verificador: 24A0D8

Página 25 de 128

08/04/2022 - 15:01:43 3.471,87 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:43 3.471,88 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:44 3.464,05 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:45 3.464,04 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:46 3.460,19 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:47 3.460,18 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:47 3.455,49 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:48 3.455,48 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:48 3.450,04 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:01:49 3.450,03 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:50 3.443,37 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:50 3.443,38 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:51 3.438,03 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:52 3.438,02 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:53 3.435,80 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:53 3.435,81 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:54 3.429,36 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:01:54 3.429,37 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:56 3.421,34 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:57 3.421,33 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:57 3.411,76 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:58 3.411,75 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:01:58 3.405,87 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:58 3.513,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:02:00 3.405,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:01 3.401,15 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:02 3.401,14 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:02:02 3.398,01 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:03 3.398,00 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:04 3.394,96 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:05 3.394,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:07 3.385,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:08 3.385,25 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:08 3.376,61 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:09 3.376,60 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:10 3.373,04 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:11 3.373,03 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:11 3.371,41 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:12 3.371,40 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:13 3.369,48 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:13 3.369,49 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:14 3.365,54 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:15 3.365,53 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:16 3.358,55 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:17 3.358,54 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:19 3.353,47 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:20 3.353,46 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:21 3.351,86 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:22 3.351,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:22 3.346,03 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:22 3.373,60 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:02:23 3.346,02 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:23 3.341,11 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:25 3.341,10 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:26 3.335,06 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:27 3.335,05 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:28 3.325,65 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:30 3.325,64 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:31 3.350,84 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:02:32 3.318,69 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:33 3.318,68 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:34 3.311,96 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/04/2022 às 18:32:49.
Código verificador: 24A0D8

Página 32 de 128

08/04/2022 - 15:02:35 3.311,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:37 3.308,21 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:38 3.308,20 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:39 3.300,87 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:40 3.300,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:41 3.299,66 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:41 3.314,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:02:42 3.299,65 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:43 3.294,18 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:02:43 3.294,19 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:44 3.285,66 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:45 3.285,65 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:46 3.279,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:46 3.279,40 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:47 3.277,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:47 3.277,86 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:48 3.271,71 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:48 3.271,72 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:49 3.267,08 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:50 3.267,07 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:50 3.263,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:51 3.263,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:52 3.261,75 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:53 3.261,74 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:54 3.254,72 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:54 3.269,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:02:55 3.254,71 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:56 3.249,42 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:58 3.249,41 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:02:59 3.246,87 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:00 3.246,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:02 3.237,27 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:03 3.237,26 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:04 3.227,56 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:05 3.227,55 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:05 3.224,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:06 3.224,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:07 3.223,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:07 3.223,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:08 3.218,02 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:09 3.218,01 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:11 3.208,22 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:12 3.208,21 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:13 3.198,93 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:14 3.198,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:18 3.194,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:20 3.194,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:21 3.191,05 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:22 3.191,04 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:23 3.184,81 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:24 3.184,80 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:24 3.180,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:25 3.180,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:25 3.178,48 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:26 3.178,47 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:27 3.169,30 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:27 3.169,31 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:28 3.166,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:28 3.166,46 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:29 3.159,29 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:29 3.148,92 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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08/04/2022 - 15:03:30 3.148,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:30 3.144,87 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:31 3.144,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:31 3.142,20 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:32 3.142,19 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:32 3.137,46 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:34 3.137,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:35 3.130,04 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:36 3.130,03 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:37 3.125,13 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:38 3.125,12 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:40 3.117,85 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:41 3.117,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:42 3.109,66 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:42 3.109,67 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:43 3.101,87 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:44 3.101,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:45 3.092,18 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:46 3.092,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:46 3.085,96 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:47 3.085,95 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:47 3.075,99 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:48 3.075,98 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:48 3.074,52 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:49 3.074,51 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:50 3.067,57 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:52 3.067,56 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:53 3.065,14 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:53 3.065,15 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:54 3.058,05 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:54 3.058,06 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:55 3.048,41 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:03:55 3.048,42 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:57 3.041,50 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:57 3.041,51 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:58 3.036,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:03:58 3.036,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:59 3.029,91 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:01 3.029,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:02 3.028,19 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:03 3.028,18 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:04:04 3.022,76 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:04 3.022,77 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:05 3.020,65 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:05 3.020,66 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:07 3.015,45 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:08 3.015,44 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:10 3.009,31 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:10 3.009,32 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:04:11 3.003,48 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:11 3.003,49 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:13 2.999,16 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:13 2.999,17 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:15 2.995,42 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:15 2.988,48 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:15 2.995,43 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:16 2.988,47 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:16 2.980,83 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:04:17 2.980,82 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:17 2.979,14 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:18 2.979,13 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:19 2.974,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:19 2.974,46 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:20 2.966,64 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:20 2.966,65 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:22 2.960,40 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:04:22 2.960,41 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:23 2.953,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:24 2.953,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:25 2.944,29 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:26 2.944,28 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:26 6.158,76 28.499.773/0001-83 - BY
INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:04:27 2.936,71 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:28 2.936,70 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:28 2.930,65 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:29 2.930,64 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:04:30 2.928,98 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:31 2.928,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:33 2.923,34 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:34 2.923,33 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:35 2.921,19 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:36 2.921,18 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:37 2.919,89 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:38 2.919,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:38 2.914,83 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/04/2022 às 18:32:49.
Código verificador: 24A0D8

Página 49 de 128

08/04/2022 - 15:04:39 2.914,82 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:40 2.906,96 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:40 2.906,97 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:41 2.903,59 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:42 2.903,58 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:42 2.923,32 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:04:43 2.896,91 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:44 2.896,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:46 2.894,47 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:04:46 2.894,48 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:47 2.885,66 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:48 2.885,65 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:48 2.880,22 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:49 2.880,21 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:49 2.877,18 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:50 2.877,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:51 2.874,77 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:52 2.874,76 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:04:53 2.866,29 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:54 2.866,28 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:54 2.859,35 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:55 2.859,34 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:56 2.852,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:56 2.852,40 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:56 2.903,57 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:04:57 2.850,63 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:04:57 2.850,64 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:59 2.847,93 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:05:00 2.847,92 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:00 3.570,00 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:05:01 2.845,74 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:02 2.845,73 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:02 2.836,75 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:03 2.836,74 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:04 2.830,20 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:04 2.830,21 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:05 2.825,10 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:05:05 2.825,11 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:06 2.819,57 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:06 2.819,58 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:07 2.811,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:07 2.811,92 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:08 2.808,17 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:10 2.808,16 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:11 2.801,29 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:12 2.801,28 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:05:12 2.792,43 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:13 2.792,42 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:14 2.782,60 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:14 2.782,61 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:15 2.778,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:15 2.778,85 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:16 2.775,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:18 2.775,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:19 2.773,91 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:05:20 2.773,90 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:22 2.765,46 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:22 2.765,47 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:23 2.762,16 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:24 2.762,15 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:25 2.755,00 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:26 2.754,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:27 2.753,87 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/04/2022 às 18:32:49.
Código verificador: 24A0D8

Página 56 de 128

08/04/2022 - 15:05:28 2.753,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:30 2.748,89 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:31 2.748,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:32 2.744,46 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:33 2.744,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:34 2.735,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:34 2.735,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:35 2.733,14 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:05:35 2.733,15 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:36 2.728,10 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:37 2.728,09 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:37 2.724,18 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:38 2.724,17 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:38 2.720,41 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:39 2.720,40 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:40 2.716,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:40 2.716,90 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:05:41 2.714,42 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:41 2.714,43 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:42 2.712,32 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:43 2.712,31 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:43 2.705,98 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:05:44 2.705,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:05:46 2.700,00 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:06:30 2.699,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:06:44 2.699,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53
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08/04/2022 - 15:06:45 2.699,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:08:56 2.699,90 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:08:57 2.699,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:09:15 2.699,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:09:16 2.698,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:10:20 2.697,90 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:10:21 2.697,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:11:11 2.696,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:11:13 2.695,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15
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08/04/2022 - 15:12:17 2.695,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:12:17 2.695,90 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:13:30 2.695,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:13:30 2.695,80 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:14:05 2.694,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:14:05 2.695,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:14:11 2.694,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:14:12 2.693,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

08/04/2022 - 15:16:01 2.693,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:04:53

08/04/2022 - 15:16:03 2.692,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:15

0002 - COMPUTADOR DESKTOP OPERADOR
Data Valor CNPJ Situação
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01/04/2022 - 09:34:36 5.500,00 (proposta) 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2022 - 14:10:38 4.100,00 (proposta) 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

07/04/2022 - 14:24:38 5.500,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

07/04/2022 - 20:50:41 3.710,32 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:22:10 3.437,42 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 08:34:21 3.900,00 (proposta) 28.692.942/0001-05 - A MEDICAL
MEDICAMENTOS LTDA

Válido

08/04/2022 - 10:09:32 3.437,42 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 10:48:05 3.437,42 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 11:32:35 4.000,00 (proposta) 30.865.611/0001-63 - A.L.T TRINDADE Válido

08/04/2022 - 11:34:06 4.500,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 12:01:55 7.100,00 (proposta) 28.499.773/0001-83 - BY
INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

Válido

08/04/2022 - 13:03:26 4.000,00 (proposta) 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido

08/04/2022 - 13:17:48 3.437,42 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03

08/04/2022 - 13:29:50 104,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - O valor ofertado está 96,97% abaixo do valor de
referência, sendo considerado inexequivel. Decido pela
desclassificação da proposta.

08/04/2022 - 15:00:07 3.436,40 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:00:20 3.436,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:22 3.430,00 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:00:23 3.429,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:23 3.420,68 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:25 3.420,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:26 3.415,37 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:27 3.415,36 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:27 3.411,71 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:28 3.411,70 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:28 3.408,66 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:00:29 3.408,65 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:30 3.404,76 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:30 3.404,77 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:31 3.401,57 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:32 3.401,56 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:33 3.391,74 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:34 3.390,01 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:34 3.391,73 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27
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08/04/2022 - 15:00:34 3.390,02 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:35 3.388,61 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:36 3.388,60 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:36 3.382,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:37 3.382,25 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:37 3.378,08 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:38 3.378,07 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:39 3.370,56 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:39 3.370,57 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:00:40 3.363,40 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:40 3.363,41 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:41 3.359,51 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:42 3.359,50 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:42 3.357,80 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:43 3.357,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:44 3.355,78 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:44 3.350,16 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:44 3.355,79 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:00:45 3.350,15 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:46 3.346,07 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:46 3.346,08 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:47 3.338,43 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:49 3.338,42 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:50 3.332,73 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:51 3.332,72 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:52 3.330,89 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:00:53 3.330,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:54 3.322,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:54 3.322,46 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:55 3.314,22 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:56 3.314,21 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:58 3.311,60 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:00:59 3.311,59 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:00:59 3.302,30 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:01:01 3.302,29 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:02 3.300,59 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:04 3.300,58 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:05 3.295,42 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:05 3.295,43 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:06 3.291,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:06 3.291,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:07 3.287,72 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:01:09 3.287,71 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:12 3.281,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:12 3.281,89 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:13 3.277,02 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:14 3.277,01 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:15 3.274,42 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:16 3.274,41 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:17 3.264,78 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27
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08/04/2022 - 15:01:17 3.264,79 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:19 3.255,06 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:19 3.255,07 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:20 3.246,37 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:21 3.246,36 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:22 3.242,87 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:23 3.242,86 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:23 3.234,17 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:24 3.234,16 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27
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08/04/2022 - 15:01:25 3.232,42 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:25 3.232,43 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:26 3.224,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:26 3.224,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:28 3.217,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:29 3.217,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:29 3.214,90 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:30 3.214,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:30 3.209,73 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:01:31 3.209,72 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:32 3.203,85 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:32 3.203,86 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:32 3.500,00 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido

08/04/2022 - 15:01:33 3.195,03 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:34 3.195,02 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:35 3.191,05 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:36 3.191,04 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:38 3.186,36 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:38 3.201,85 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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08/04/2022 - 15:01:39 3.186,35 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:39 3.182,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:40 3.182,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:41 3.173,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:41 3.173,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:42 3.172,16 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:42 3.172,17 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:43 3.167,97 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/04/2022 às 18:32:49.
Código verificador: 24A0D8

Página 74 de 128

08/04/2022 - 15:01:43 3.167,98 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:44 3.158,15 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:45 3.158,14 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:46 3.151,45 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:47 3.151,44 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:47 3.144,81 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:48 3.144,80 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:48 3.139,20 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:49 3.139,19 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27
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08/04/2022 - 15:01:50 3.131,77 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:50 3.131,78 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:51 3.127,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:52 3.127,25 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:53 3.118,25 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:53 3.118,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:54 3.113,35 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:54 3.113,36 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:56 3.104,25 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:01:57 3.104,24 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:57 3.102,67 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:01:58 3.102,66 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:01:58 3.098,92 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:00 3.098,91 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:01 3.095,99 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:02 3.095,98 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:02 3.089,38 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:03 3.089,37 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:04 3.087,65 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:05 3.087,64 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:07 3.082,50 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:08 3.082,49 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:08 3.077,32 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:09 3.077,31 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:10 3.068,44 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:11 3.068,43 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:11 3.066,68 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:12 3.066,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:13 3.065,48 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:13 3.065,49 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:14 3.058,46 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:15 3.058,45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:16 3.052,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:17 3.052,25 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:19 3.046,12 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:19 3.046,13 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:21 3.042,90 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:22 3.042,89 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:22 3.033,01 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:23 3.033,00 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:24 3.023,49 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:25 3.023,48 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:26 3.016,68 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:27 3.016,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:28 3.012,12 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:30 3.012,11 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:30 3.002,11 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:31 3.002,10 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:32 2.999,29 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:33 2.999,28 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:34 2.990,31 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:35 2.990,30 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:37 2.980,60 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:38 2.980,59 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:39 2.979,41 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:40 2.979,40 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:41 2.974,40 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:02:42 2.974,39 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:43 2.971,70 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:43 2.971,71 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:44 2.962,35 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:45 2.962,34 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:46 2.956,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:46 2.957,00 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:47 2.951,25 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27
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08/04/2022 - 15:02:47 2.951,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:48 2.943,14 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:48 2.943,15 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:49 2.940,68 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:50 2.940,67 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:50 2.931,85 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:51 2.931,84 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:52 2.926,57 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:53 2.926,56 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27
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08/04/2022 - 15:02:54 2.922,79 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:55 2.922,78 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:56 2.920,80 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:02:59 2.920,79 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:02:59 2.914,20 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:00 2.914,19 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:02 2.911,97 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:03 2.911,96 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:04 2.907,27 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:05 2.907,26 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:05 2.898,31 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:06 2.898,30 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:06 2.896,89 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:07 2.896,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:07 2.925,50 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:03:08 2.891,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:09 2.891,25 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:11 2.883,11 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:12 2.883,10 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:13 2.876,13 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:14 2.876,12 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:17 2.836,89 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:03:18 2.867,75 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:19 2.834,95 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:20 2.834,94 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:21 2.827,22 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:22 2.827,21 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:23 2.817,36 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:24 2.817,35 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:24 2.814,27 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:25 2.814,26 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:25 2.807,89 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:26 2.807,88 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:27 2.800,50 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:27 2.800,51 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:28 2.796,64 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27
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08/04/2022 - 15:03:28 2.796,65 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:29 2.794,81 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:30 2.794,80 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:30 2.786,59 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:31 2.786,58 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:31 2.781,07 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:32 2.781,06 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:32 2.773,04 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:34 2.773,03 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27
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08/04/2022 - 15:03:35 2.768,70 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:36 2.768,69 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:37 2.759,14 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:38 2.759,13 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:41 2.754,97 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:42 2.754,96 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:43 2.750,69 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:44 2.750,68 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:45 2.745,27 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:46 2.745,26 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:46 2.743,20 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:47 2.743,19 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:47 2.734,71 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:48 2.734,70 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:48 2.728,14 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:49 2.728,13 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:50 2.720,52 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06
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08/04/2022 - 15:03:52 2.720,51 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:53 2.710,76 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:53 2.710,77 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:54 2.701,20 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:03:54 2.701,21 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:03:55 2.700,00 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - A empresa não apresentou documentos solicitados na
diligência para comprovar a veracidade dos seus atestados de
capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo
assim, decido por inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel
atestar a veracidade do atestado apresentado pela empresa e também
por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.
11/04/2022 13:58:06

08/04/2022 - 15:04:31 6.158,76 28.499.773/0001-83 - BY
INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:04:34 2.699,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03

08/04/2022 - 15:05:15 2.699,98 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:05:24 3.570,00 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:05:41 2.990,00 30.865.611/0001-63 - A.L.T TRINDADE Válido

08/04/2022 - 15:06:56 2.699,97 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03
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08/04/2022 - 15:06:57 2.699,96 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:09:27 2.699,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03

08/04/2022 - 15:09:28 2.698,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:10:27 2.698,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03

08/04/2022 - 15:10:28 2.697,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:11:19 2.696,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03

08/04/2022 - 15:11:20 2.695,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:12:51 2.695,90 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03

08/04/2022 - 15:12:52 2.694,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:12:52 2.695,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03

08/04/2022 - 15:14:21 2.694,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/04/2022 às 18:32:49.
Código verificador: 24A0D8

Página 93 de 128

08/04/2022 - 15:14:22 2.693,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:16:09 2.692,99 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar
Pires Me

Cancelado - Senhores, após análise da composição de preço
apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de
sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete,
imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa
reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor
ofertado e o valor apresentado na composição de custo, sendo assim,
por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando
que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a
empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido
pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.
11/04/2022 11:35:27

08/04/2022 - 15:16:09 2.693,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 13:05:03

0003 - ROTEADOR
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2022 - 14:08:55 350,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Válido

07/04/2022 - 16:27:12 449,44 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

07/04/2022 - 20:50:41 320,03 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:23:35 235,02 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 08:34:53 385,00 (proposta) 28.692.942/0001-05 - A MEDICAL
MEDICAMENTOS LTDA

Válido

08/04/2022 - 10:09:24 235,02 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:22

08/04/2022 - 11:03:27 135,00 (proposta) 07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO
DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA
EIRELI EPP

Válido

08/04/2022 - 11:35:23 250,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 12:01:55 998,00 (proposta) 28.499.773/0001-83 - BY
INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

Válido

08/04/2022 - 13:18:37 235,02 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:18

08/04/2022 - 13:24:55 335,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Válido

08/04/2022 - 14:59:36 323,00 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:00:17 134,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:04:24 133,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:18

08/04/2022 - 15:04:45 132,95 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 15:04:45 712,31 28.499.773/0001-83 - BY
INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

Válido
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08/04/2022 - 15:07:04 132,94 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:18

08/04/2022 - 15:07:37 132,89 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:22

08/04/2022 - 15:09:36 131,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:18

08/04/2022 - 15:09:39 130,95 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:22

08/04/2022 - 15:10:35 130,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:18

08/04/2022 - 15:10:38 129,95 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:22

0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Data Valor CNPJ Situação

01/04/2022 - 09:34:36 2.000,00 (proposta) 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

05/04/2022 - 15:29:10 3.000,00 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Válido

07/04/2022 - 15:31:24 2.320,00 (proposta) 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

07/04/2022 - 16:27:36 2.289,60 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

07/04/2022 - 20:50:41 2.630,32 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:12:12 6.135,80 (proposta) 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO
SOLUCOES LTDA

Válido

07/04/2022 - 22:31:27 2.321,42 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 08:55:10 1.890,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 10:10:06 2.321,42 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 11:03:53 1.670,00 (proposta) 07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO
DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA
EIRELI EPP

Válido

08/04/2022 - 11:35:55 2.950,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 13:19:28 2.321,02 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 13:30:44 1.900,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Válido

08/04/2022 - 14:59:36 1.669,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:00:02 1.668,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:00:03 1.669,00 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:04:14 1.667,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:04:15 1.666,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:06:12 1.665,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:06:14 1.664,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:07:50 1.663,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:07:51 1.662,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:03 1.661,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:05 1.660,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:17 1.659,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:18 1.658,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:31 1.656,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:31 1.657,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:44 1.655,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:45 1.654,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:57 1.653,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:58 1.652,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:11 1.651,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:12 1.650,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:27 1.649,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:28 1.648,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:42 1.646,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:42 1.647,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:55 1.644,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:55 1.645,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:07 1.643,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:08 1.642,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:20 1.641,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:21 1.640,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:32 1.639,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:33 1.638,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:43 1.637,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:10:44 1.636,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:57 1.635,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:58 1.634,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:11:10 1.633,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:11:11 1.632,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:11:25 1.631,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:11:26 1.630,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:11:38 1.629,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:11:40 1.628,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:11:53 1.626,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:11:53 1.627,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:12:06 1.625,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:12:07 1.624,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:12:26 1.623,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:12:27 1.622,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:12:41 1.621,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:12:42 1.620,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:12:55 1.619,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:12:56 1.618,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:09 1.616,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:09 1.617,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:21 1.615,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:22 1.614,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:34 1.613,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:35 1.612,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:47 1.610,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:47 1.611,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:13:53 1.611,19 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - 08/04/2022 15:29:26

08/04/2022 - 15:14:05 1.608,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:05 1.609,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:18 1.606,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:18 1.607,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:31 1.605,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:32 1.604,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:44 1.602,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:44 1.603,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:56 1.601,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:14:57 1.600,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:15:10 1.599,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:15:11 1.598,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:15:24 1.597,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:15:25 1.596,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:15:38 1.595,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:15:39 1.594,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:15:50 1.593,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:15:51 1.592,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:03 1.591,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:05 1.590,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:17 1.589,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:18 1.588,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:30 1.587,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:31 1.586,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:43 1.585,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:44 1.584,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:56 1.583,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:16:58 1.582,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:17:10 1.581,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:17:11 1.580,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:17:23 1.579,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:17:24 1.578,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:17:36 1.577,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:17:38 1.576,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:17:50 1.575,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:17:52 1.574,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:18:05 1.572,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:18:05 1.573,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:18:19 1.570,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:18:19 1.571,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:18:33 1.569,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:18:35 1.568,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:18:48 1.566,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:18:48 1.567,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:00 1.565,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:01 1.564,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:13 1.562,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:13 1.563,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:25 1.561,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:26 1.560,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:39 1.559,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:40 1.558,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:52 1.557,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:19:54 1.556,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:20:07 1.554,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:20:07 1.555,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:20:21 1.552,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:20:21 1.553,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:20:34 1.550,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:20:34 1.551,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:20:47 1.548,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:20:47 1.549,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:20:59 1.547,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:00 1.546,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:13 1.545,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:14 1.544,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:27 1.543,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:28 1.542,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:40 1.541,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:41 1.540,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:53 1.539,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:21:54 1.538,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:22:06 1.537,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:22:07 1.536,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:22:20 1.535,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:22:21 1.534,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:22:33 1.533,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:22:34 1.532,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:22:47 1.530,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:22:47 1.531,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:00 1.529,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:01 1.528,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:13 1.527,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:14 1.526,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:27 1.524,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:27 1.525,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:40 1.522,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:40 1.523,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:54 1.520,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:23:54 1.521,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:24:07 1.519,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:24:08 1.518,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:24:21 1.516,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:24:21 1.517,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:24:34 1.515,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:24:35 1.514,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:24:48 1.513,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:24:49 1.512,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:02 1.510,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:02 1.511,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:14 1.508,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:14 1.509,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:27 1.507,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:28 1.506,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:40 1.505,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:41 1.504,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:53 1.502,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:25:53 1.503,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:05 1.501,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:06 1.500,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:18 1.499,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:19 1.498,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:31 1.497,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:32 1.496,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:45 1.494,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:45 1.495,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:57 1.493,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:26:58 1.492,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:27:10 1.491,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:27:12 1.490,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:27:29 1.489,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:27:32 1.488,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:27:45 1.487,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:27:46 1.486,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:27:59 1.485,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:00 1.484,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:12 1.483,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:13 1.482,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:28:20 1.676,77 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:32 1.480,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:32 1.481,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:44 1.479,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:45 1.478,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:57 1.477,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:58 1.476,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:29:10 1.475,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:29:11 1.474,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:29:18 1.471,00 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:29:19 1.470,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:29:32 1.469,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:29:33 1.468,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:29:46 1.467,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:29:47 1.466,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:00 1.465,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:01 1.464,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:14 1.462,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:14 1.463,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:29 1.460,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:29 1.461,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:41 1.459,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:42 1.458,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:54 1.457,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:30:55 1.456,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:31:07 1.455,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:31:09 1.454,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:31:21 1.453,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:31:22 1.452,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:31:34 1.451,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:31:45 1.450,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:31:58 1.449,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:31:59 1.448,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:32:12 1.446,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:32:12 1.447,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:32:25 1.445,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:32:26 1.444,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:32:39 1.443,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:32:40 1.442,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:32:53 1.441,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:32:54 1.440,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:33:07 1.439,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:33:08 1.438,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:33:20 1.437,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:33:21 1.436,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:33:33 1.435,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:33:35 1.434,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:33:47 1.433,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:33:48 1.432,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:01 1.430,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:01 1.431,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:13 1.429,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:14 1.428,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:26 1.427,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:27 1.426,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:40 1.424,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:40 1.425,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:53 1.423,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:34:55 1.422,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:08 1.420,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:08 1.421,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:20 1.419,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:22 1.418,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:34 1.416,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:34 1.417,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:46 1.415,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:47 1.414,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:59 1.412,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:35:59 1.413,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:36:11 1.410,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:36:11 1.411,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:36:24 1.408,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:36:24 1.409,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:36:37 1.407,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 15:36:38 1.406,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:36:51 1.405,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:37:39 1.404,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:37:52 1.403,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:37:53 1.402,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:38:05 1.401,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:38:06 1.400,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:38:23 1.399,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:38:24 1.398,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:38:36 1.397,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:38:37 1.396,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:38:50 1.395,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:38:51 1.394,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:03 1.392,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:03 1.393,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:15 1.391,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:16 1.390,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:28 1.389,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:29 1.388,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:41 1.387,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:42 1.386,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:55 1.384,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:39:55 1.385,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:40:08 1.383,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:40:09 1.382,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:40:21 1.381,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:40:22 1.380,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

0005 - IMPRESSORA DOMÉSTICA
Data Valor CNPJ Situação

05/04/2022 - 15:30:13 1.000,00 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

07/04/2022 - 15:32:07 1.230,00 (proposta) 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

07/04/2022 - 20:50:41 890,05 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:13:34 2.657,75 (proposta) 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO
SOLUCOES LTDA

Válido

07/04/2022 - 22:30:00 1.234,94 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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08/04/2022 - 08:18:15 1.500,00 (proposta) 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 08:55:27 720,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 10:10:29 1.234,94 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 11:04:46 1.420,00 (proposta) 07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO
DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA
EIRELI EPP

Válido

08/04/2022 - 11:36:23 1.500,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 13:20:28 1.234,94 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 13:23:45 650,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:03:45 649,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - 08/04/2022 15:04:20

08/04/2022 - 15:07:34 1.225,00 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:07:35 1.224,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:07:52 1.223,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:07:53 1.222,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:05 1.221,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:06 1.220,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:18 1.219,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:19 1.218,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:32 1.216,00 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:32 1.217,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:44 1.215,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:45 1.215,31 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:57 1.215,30 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:10:10 649,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:10:34 649,98 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:11:47 649,97 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:12:01 649,95 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:12:56 649,90 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:13:11 649,89 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:13:28 649,80 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:13:39 649,78 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34
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08/04/2022 - 15:13:46 649,77 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:14:06 649,75 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:14:15 649,50 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:14:33 649,40 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:14:45 649,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:15:12 648,78 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:15:29 648,70 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:15:52 648,65 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:15:59 648,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:16:25 647,88 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:16:39 645,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:17:20 644,98 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:17:33 644,90 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:17:48 644,88 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:18:02 644,85 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:18:29 644,84 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:18:45 644,80 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:19:12 644,79 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:19:28 644,70 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:19:57 644,69 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:20:13 644,50 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:20:36 644,48 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:20:48 644,40 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:20:59 644,39 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:21:04 644,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:22:01 643,98 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:22:28 643,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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08/04/2022 - 15:23:06 642,99 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:23:23 642,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:23:48 641,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:24:17 640,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:24:47 639,98 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:24:57 639,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:25:20 638,89 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:25:26 638,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:25:42 637,89 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:25:57 637,50 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:26:39 637,48 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:27:08 637,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:27:24 636,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:27:38 635,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:28:05 630,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:28:21 629,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:28:22 1.177,20 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:28:51 600,00 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:29:00 628,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - 08/04/2022 15:38:42

08/04/2022 - 15:29:11 599,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:30:24 598,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:30:53 597,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:32:07 596,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:32:34 595,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:33:47 594,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:34:05 594,90 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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08/04/2022 - 15:35:18 594,89 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:35:34 594,80 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:36:48 594,79 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:37:28 594,70 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:38:42 594,69 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:38:57 594,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:40:10 593,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:40:28 590,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:41:41 589,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:43:30 589,50 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:44:29 589,49 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:45:50 589,48 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:46:49 589,47 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:47:00 589,46 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:47:59 589,45 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:48:10 589,44 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:49:09 589,43 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:49:23 589,42 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:49:48 1.177,00 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:50:47 589,41 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:50:59 589,40 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34
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08/04/2022 - 15:51:58 589,39 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:52:11 589,38 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:53:10 589,37 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:53:26 589,36 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:54:26 589,35 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:54:41 589,30 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:55:40 589,29 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:55:57 589,20 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:56:56 589,19 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:57:15 589,10 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:58:14 589,09 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:58:27 589,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 15:59:27 588,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 15:59:58 588,88 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:00:57 588,87 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:01:21 588,86 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:02:19 588,85 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:03:06 588,84 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:04:04 588,83 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21
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08/04/2022 - 16:04:26 588,82 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:05:25 588,81 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:05:43 588,76 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:06:42 588,75 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:07:17 588,74 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:08:15 588,73 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:08:38 588,70 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:09:37 588,69 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:09:57 588,50 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:10:56 588,49 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:11:19 588,40 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:12:18 588,39 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:12:42 588,35 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:13:40 588,34 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:15:32 588,32 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:16:31 588,31 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

08/04/2022 - 16:17:27 585,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:21:34

08/04/2022 - 16:18:26 584,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e
uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço
conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item. 11/04/2022 11:45:21

0006 - CABO DE IMPRESSORA USB
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2022 - 20:50:41 12,00 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:32:36 6,04 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 10:10:50 6,04 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 11:05:06 15,00 (proposta) 07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO
DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA
EIRELI EPP

Válido

08/04/2022 - 11:36:46 63,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 13:21:17 6,04 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 13:24:10 32,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:01:59 6,03 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

0007 - NOBREAK DE 1200VA BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

01/04/2022 - 09:34:35 1.000,00 (proposta) 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:47:17

05/04/2022 - 15:30:53 1.700,00 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Válido

06/04/2022 - 19:55:57 1.000,00 (proposta) 44.307.153/0001-51 - RRA COMERCIO
ELETRO-FONIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

06/04/2022 - 22:32:01 662,56 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON
COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2022 - 14:10:58 1.500,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Válido

07/04/2022 - 16:27:56 863,10 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

07/04/2022 - 18:52:39 1.300,00 (proposta) 40.525.199/0001-96 - A&J SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA

Válido

07/04/2022 - 19:53:15 2.000,00 (proposta) 20.411.148/0001-26 - OTIMO
TECNOLOGIA EIRELI

Válido

07/04/2022 - 20:50:41 842,36 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:34:37 662,56 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 08:35:25 1.100,00 (proposta) 28.692.942/0001-05 - A MEDICAL
MEDICAMENTOS LTDA

Válido

08/04/2022 - 08:55:47 620,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 10:11:14 662,56 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2022 - 11:05:30 655,00 (proposta) 07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO
DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA
EIRELI EPP

Válido

08/04/2022 - 11:37:17 1.010,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 11:48:05 2.000,00 (proposta) 19.780.461/0001-52 - EXTREME
SECURITY COM. ELETRO
ELETRONICOS EIRELI - EPP

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 12:01:55 1.100,00 (proposta) 28.499.773/0001-83 - BY
INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

Válido

08/04/2022 - 13:03:26 780,00 (proposta) 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido
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08/04/2022 - 13:22:01 662,56 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 13:22:32 850,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Válido

08/04/2022 - 14:59:43 634,63 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:01:14 740,00 36.524.917/0001-32 - ULTRA
LICITAÇÕES LTDA.

Válido

08/04/2022 - 15:03:25 619,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:06:22 619,98 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

08/04/2022 - 15:07:18 619,97 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:53 619,96 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:47:17

08/04/2022 - 15:08:02 619,90 28.499.773/0001-83 - BY
INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:15 619,89 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:47:17

08/04/2022 - 15:08:16 890,00 40.525.199/0001-96 - A&J SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:08:18 618,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:31 617,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:47:17

08/04/2022 - 15:08:49 840,00 40.525.199/0001-96 - A&J SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA

Válido

08/04/2022 - 15:09:55 617,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:10:07 616,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:47:17

08/04/2022 - 15:11:02 616,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:11:14 615,99 43.791.740/0001-04 - RJ
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:47:17

0008 - CONECTOR WI-FI 600MBPS
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2022 - 14:13:07 450,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Válido

07/04/2022 - 16:28:16 80,56 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

07/04/2022 - 20:50:41 164,23 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:35:34 84,54 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 10:12:12 84,54 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 11:37:39 290,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 11:48:29 500,00 (proposta) 19.780.461/0001-52 - EXTREME
SECURITY COM. ELETRO
ELETRONICOS EIRELI - EPP

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.
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08/04/2022 - 13:22:07 65,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 13:23:06 84,54 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 14:59:43 64,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:03:17 64,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:03:21 64,97 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:03:27 63,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:03:28 62,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:04:24 62,88 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:04:25 62,87 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:05:20 62,85 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:05:21 62,84 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:06:41 62,80 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:06:42 62,79 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:25 62,74 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:25 62,75 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:07:26 62,78 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:33 62,73 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:34 62,72 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:40 62,71 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:41 62,70 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:43 62,65 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:07:43 62,64 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:47 62,59 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:07:48 62,58 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:51 62,53 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59
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08/04/2022 - 15:07:52 62,52 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:55 62,47 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:07:56 62,46 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:07:59 62,41 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:00 62,40 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:03 62,35 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:04 62,34 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:06 62,51 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:09 62,29 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:10 62,28 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:11 62,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:12 61,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:13 62,23 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:15 61,94 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:15 61,93 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:20 61,88 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:21 61,87 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:23 61,82 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:24 61,81 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:27 61,76 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:28 61,75 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:29 61,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:30 60,99 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:31 60,94 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59
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08/04/2022 - 15:08:31 61,55 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:08:32 60,93 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:35 60,88 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:36 60,87 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:39 60,82 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:41 60,81 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:43 60,76 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:44 60,75 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:47 60,70 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:48 60,69 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:51 60,64 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:52 60,63 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:55 60,58 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:08:56 60,57 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:08:59 60,52 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:09:00 60,51 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:09:03 60,45 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:09:04 60,46 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:09:04 60,44 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:09:05 60,40 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:09:06 60,39 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:09:09 60,34 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:09:10 60,33 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:09:14 60,28 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59
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08/04/2022 - 15:09:15 60,27 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:09:18 60,22 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:09:20 60,21 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:09:24 60,16 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:09:25 60,15 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:09:30 60,10 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:09:31 60,12 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:09:47 60,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:09:49 59,95 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:10:04 59,90 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:10:08 59,85 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:10:47 59,83 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:10:50 59,78 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:11:19 59,75 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:11:23 59,70 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:11:47 59,66 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:11:50 59,61 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:12:13 59,58 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:12:14 59,53 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:12:47 59,50 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:12:50 59,45 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:13:28 59,40 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51
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08/04/2022 - 15:13:32 59,35 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:13:52 59,30 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:13:55 59,25 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:14:20 59,22 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:14:24 59,17 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:14:42 59,16 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:14:44 59,11 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:14:53 59,12 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:15:27 59,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:15:30 58,95 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:16:03 58,88 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:16:07 58,83 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:16:37 58,80 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:16:41 58,75 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:17:32 58,74 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - 08/04/2022 15:29:31

08/04/2022 - 15:17:33 58,70 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:17:36 58,65 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:18:01 58,64 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:18:03 58,59 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:18:41 58,58 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:18:43 58,53 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:19:21 58,52 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51
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08/04/2022 - 15:19:25 58,47 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:20:06 58,46 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:20:09 58,41 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:20:51 58,40 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:20:53 58,35 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:21:09 58,34 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:21:11 58,29 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:21:50 58,28 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:21:53 58,23 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:22:11 58,22 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:22:14 58,17 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:22:44 58,16 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:22:48 58,11 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:23:15 58,10 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:23:18 58,05 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:23:40 58,00 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:23:44 57,95 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:24:37 57,93 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:24:40 57,88 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:24:55 57,87 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:24:58 57,82 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59
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08/04/2022 - 15:25:31 57,80 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:25:34 57,75 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:25:51 57,70 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:25:55 57,65 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:26:24 57,60 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:26:46 57,55 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:27:13 57,53 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:27:14 57,48 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:27:32 57,45 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:27:35 57,40 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:27:56 57,35 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:27:59 57,30 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:28:12 57,25 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:28:14 57,20 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

08/04/2022 - 15:28:51 57,14 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:22:51

08/04/2022 - 15:29:05 57,09 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:59

0009 - CONECTOR WI-FI 300MBPS
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2022 - 14:13:53 250,00 (proposta) 07.055.987/0001-90 - Inovamax
Teleinformatica Ltda.

Válido

07/04/2022 - 16:28:34 80,56 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

07/04/2022 - 20:50:41 101,20 (proposta) 43.438.614/0001-62 - DANIELLE SILVA
FRANCA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

07/04/2022 - 22:36:23 55,48 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

08/04/2022 - 10:12:15 55,48 (proposta) 10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS
INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2022 - 11:38:07 160,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 11:48:55 350,00 (proposta) 19.780.461/0001-52 - EXTREME
SECURITY COM. ELETRO
ELETRONICOS EIRELI - EPP

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da
empresa.

08/04/2022 - 13:21:42 38,00 (proposta) 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:40

08/04/2022 - 13:24:21 55,84 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:23:00

08/04/2022 - 14:59:43 60,12 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

08/04/2022 - 15:03:05 37,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:23:00

08/04/2022 - 15:04:03 37,50 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:40

08/04/2022 - 15:08:39 37,49 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:23:00

08/04/2022 - 15:09:29 37,45 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:40

08/04/2022 - 15:10:11 37,40 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do
preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item. 11/04/2022 12:23:00

08/04/2022 - 15:10:59 37,38 11.471.275/0001-20 - AGUIA
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou composição de preço conforme
foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade
do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa
para o referido item. 11/04/2022 11:46:40

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 11/04/2022 - 09:51:45 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires
Me

composição de custo.zip

0002 11/04/2022 - 09:51:53 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires
Me

composição de custo.zip

0005 11/04/2022 - 11:14:36 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

comprovações.docx

0005 11/04/2022 - 11:14:48 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

nfedanfe.pdf

0004 11/04/2022 - 11:16:55 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA

Diligência_25678.zip

0001 11/04/2022 - 11:17:48 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires
Me

composição de custo.zip

0002 11/04/2022 - 11:17:55 09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires
Me

composição de custo.zip

0005 11/04/2022 - 12:30:49 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

PROPOSTA READEQUADA
COMPOSIÇÃO E NF - ITEM 5.zip

0001 11/04/2022 - 13:34:51 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel IPIXUNA2_IPIXUNA_merged.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

AZULDATA
TECNOLOGIAS
EIRELI

05/04/2022 -
15:25

Tiago Jose Caumo 03 azul 20/04/2022 12/04/2022 HABILITAÇÃO 01

AZULDATA
TECNOLOGIAS
EIRELI

05/04/2022 -
15:25

Tiago Jose Caumo 01 azul 19/04/2022 19/04/2022 HABILITAÇÃO 02

AZULDATA
TECNOLOGIAS
EIRELI

05/04/2022 -
15:25

Tiago Jose Caumo 02 azul 20/04/2022 19/04/2022 HABILITAÇÃO 03

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934001&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934003&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934396&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934411&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934415&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934416&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=934975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5199898&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5199910&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5199923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

06/04/2022 -
10:41

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

30221 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SOURE

01/01/2022 31/12/2022 HABILITAÇÃO 01

Sandro Vilmar
Pires Me

07/04/2022 -
14:10

sandro vilmar pires - - 07/04/2022 08/04/2022 PROPOSTA EM PDF

Sandro Vilmar
Pires Me

07/04/2022 -
14:26

sandro vilmar pires 2 3 07/04/2022 08/04/2022 HABILITAÇÃO 01

RJ INFORMATICA
LTDA

07/04/2022 -
14:27

Reiny Bilk 1 1 07/04/2022 31/12/2022 HABILITAÇÃO 01

RJ INFORMATICA
LTDA

07/04/2022 -
14:27

Reiny Bilk 1 1 07/04/2022 31/12/2022 HABILITAÇÃO 02

RJ INFORMATICA
LTDA

07/04/2022 -
14:27

Reiny Bilk 1 1 07/04/2022 31/12/2022 HABILITAÇÃO 03

RJ INFORMATICA
LTDA

07/04/2022 -
14:35

Reiny Bilk - - 07/04/2022 31/12/2022 PROPOSTA EM PDF

VANGUARDA
INFORMÁTICA
LTDA

07/04/2022 -
15:27

Walace alves - - 07/04/2022 07/07/2022 PROPOSTA EM PDF

VANGUARDA
INFORMÁTICA
LTDA

07/04/2022 -
19:12

Ana paula rocha
Vasconcelos

DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

Documentos
diversos

07/04/2022 08/04/2022 HABILITAÇÃO 01

VANGUARDA
INFORMÁTICA
LTDA

07/04/2022 -
19:13

Ana paula rocha
Vasconcelos

ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA

Atestados 07/04/2022 08/04/2022 HABILITAÇÃO 02

VANGUARDA
INFORMÁTICA
LTDA

07/04/2022 -
19:13

Ana paula rocha
Vasconcelos

DECLARAÇÕES Declarações 07/04/2022 08/04/2022 HABILITAÇÃO 03

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

07/04/2022 -
22:15

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

20000639905 JUCEPA 21/01/2020 30/12/2022 HABILITAÇÃO 02

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

07/04/2022 -
22:16

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

27025802000102 REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

12/02/2017 30/12/2022 HABILITAÇÃO 03

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

07/04/2022 -
22:18

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

- - 07/04/2022 07/07/2022 PROPOSTA EM PDF

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

08/04/2022 -
08:51

Jorge Luiz Antônio
Velozo

08/04/2022 09/05/2022 HABILITAÇÃO 02

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

08/04/2022 -
08:52

Jorge Luiz Antônio
Velozo

08/04/2022 09/05/2022 HABILITAÇÃO 03

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

08/04/2022 -
08:54

Jorge Luiz Antônio
Velozo

- - 08/04/2022 08/07/2022 PROPOSTA EM PDF

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

08/04/2022 -
09:51

Jorge Luiz Antônio
Velozo

08/04/2022 09/05/2022 HABILITAÇÃO 01

AUGUSTUS
INFORMATICA
LTDA

08/04/2022 -
10:05

Vilma Vieira de
Oliveira Franco

1 PC PA 08/04/2022 08/04/2023 HABILITAÇÃO 01

AUGUSTUS
INFORMATICA
LTDA

08/04/2022 -
10:06

Vilma Vieira de
Oliveira Franco

2 PC PA 08/04/2022 08/04/2023 HABILITAÇÃO 02

AUGUSTUS
INFORMATICA
LTDA

08/04/2022 -
10:06

Vilma Vieira de
Oliveira Franco

3 PA PA 08/04/2022 08/04/2023 HABILITAÇÃO 03

AUGUSTUS
INFORMATICA
LTDA

08/04/2022 -
10:07

Vilma Vieira de
Oliveira Franco

- - 08/04/2022 08/07/2022 PROPOSTA EM PDF

IDEAL
PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

08/04/2022 -
13:13

CARLOS
ROGÉRIO DE
OLIVEIRA

- - 08/04/2022 08/07/2022 PROPOSTA EM PDF

IDEAL
PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

08/04/2022 -
13:26

CARLOS
ROGÉRIO DE
OLIVEIRA

HABILITAÇÃO 01 IDEAL
PAPELARIA

08/04/2022 08/07/2022 HABILITAÇÃO 01

AGUIA
COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA

08/04/2022 -
13:26

Irismilton Pereira
Pinheiro

1 DIVERSOS 08/04/2022 08/07/2022 HABILITAÇÃO 01

AGUIA
COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA

08/04/2022 -
13:27

Irismilton Pereira
Pinheiro

1 DIVERSOS 08/04/2022 08/07/2022 HABILITAÇÃO 02

AGUIA
COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA

08/04/2022 -
13:27

Irismilton Pereira
Pinheiro

1 DIVERSOS 08/04/2022 08/07/2022 HABILITAÇÃO 03

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5211038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5228551&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5229094&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5229102&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5229114&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5229123&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5229364&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5230807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5236110&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5236115&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5236118&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5237011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5237021&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5237032&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5238800&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5238804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5238855&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5239653&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5239937&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5239947&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5239952&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5239965&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5242266&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5242386&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5242394&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5242397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5242401&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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AGUIA
COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA

08/04/2022 -
13:28

Irismilton Pereira
Pinheiro

- - 08/04/2022 08/07/2022 PROPOSTA EM PDF

IDEAL
PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

08/04/2022 -
13:28

CARLOS
ROGÉRIO DE
OLIVEIRA

HABILITAÇÃO 02 IDEAL
PAPELARIA

08/04/2022 08/04/2022 HABILITAÇÃO 02

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

11/04/2022 - 11:35:15 Sandro Vilmar Pires Me 09.253.952/0001-91 Item 0001 - COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR

Desclassificação: Senhores, após análise da composição de preço apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de sua proposta, uma vez que quando se
faz a soma do itens (custo, frete, imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor ofertado e o valor apresentado na
composição de custo, sendo assim, por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido pela desclassificação da proposta da
empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:35:27 Sandro Vilmar Pires Me 09.253.952/0001-91 Item 0002 - COMPUTADOR DESKTOP OPERADOR

Desclassificação: Senhores, após análise da composição de preço apresentada pela empresa não ficou demonstrado a exiquibilidade de sua proposta, uma vez que quando se
faz a soma do itens (custo, frete, imposto e lucro) o total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela empresa é de R$
2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), demonstrando uma diferença bem grande entre o valor ofertado e o valor apresentado na
composição de custo, sendo assim, por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando que o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de
referência e que também foi dado a oportunidade 2x para que a empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido pela desclassificação da proposta da
empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:45:21 AZULDATA TECNOLOGIAS
EIRELI

40.143.803/0001-10 Item 0005 - IMPRESSORA DOMÉSTICA

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro, enviou uma página da internet e uma nota fiscal, mas não
enviou nenhuma composição de preço conforme foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:46:22 AUGUSTUS INFORMATICA
LTDA

10.433.143/0001-40 Item 0003 - ROTEADOR

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:46:40 AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-20 Item 0009 - CONECTOR WI-FI 300MBPS

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:46:59 AUGUSTUS INFORMATICA
LTDA

10.433.143/0001-40 Item 0008 - CONECTOR WI-FI 600MBPS

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:47:17 RJ INFORMATICA LTDA 43.791.740/0001-04 Item 0007 - NOBREAK DE 1200VA BIVOLT

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado 2x, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 12:21:18 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0003 - ROTEADOR

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 12:21:34 AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-20 Item 0005 - IMPRESSORA DOMÉSTICA

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 12:22:51 AGUIA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

11.471.275/0001-20 Item 0008 - CONECTOR WI-FI 600MBPS

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 12:23:00 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0009 - CONECTOR WI-FI 300MBPS

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 13:04:53 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0001 - COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 13:05:03 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0002 - COMPUTADOR DESKTOP OPERADOR

Desclassificação: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por
desclassificar a proposta da empresa para o referido item.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5242409&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5242411&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

11/04/2022 - 14:18 - - - -

0001 - COMPUTADOR DESKTOP CENTRALIZADOR

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10.433.143/0001-40 -
AUGUSTUS INFORMATICA
LTDA

11/04/2022 - 10:43:11 Bom dia Sr Pregoeiro,
A Empresa SANDRO VILMAR PIRES, CNPJ Nº 09.253.952/0001-91 vencedora
do item 01, se identificou na proposta, de acordo com o edital é motivo de
DESCLASSIFICAÇÃO.
De acordo com o item 14 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.4. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

E em relação ao prazo dado pelo Sr. para o envio da planilha de custo dos itens 3
e 8 foi insuficiente para a montagem dos mesmos. Outrossim, o requerimento de
notas fiscais acompanhado da planilha e INCONSTITUCIONAL.

Indeferido

Justificativa: Conforme o informado via chat, favor aguardar a abertura do prazo para intenção de recurso para se fazer.

0002 - COMPUTADOR DESKTOP OPERADOR

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

30.865.611/0001-63 - A.L.T
TRINDADE

11/04/2022 - 10:52:44 Declaramos a intenção de recurso, pois, o equipamento ofertado pela empresa
não atende o solicitado em edital, podendo ser confirmado através da composiçaõ
de custos enviada pela empresa arrematante

Indeferido

Justificativa: Senhores, conforme notificado pelo chat, toda e qualquer intenção de recurso deverá ser feita quando o senhor pregoeiro abrir o prazo, as demais serão
automaticamente rejeitadas.

Chat
Data Apelido Frase

08/04/2022 - 14:51:55 Pregoeiro Boa Tarde senhores

08/04/2022 - 14:52:05 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

08/04/2022 - 14:53:41 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 104,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:53:41 Sistema Motivo: O valor ofertado está 96,97% abaixo do valor de referência, sendo considerado inexequivel. Decido
pela desclassificação da proposta.

08/04/2022 - 14:55:41 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 4500,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:55:41 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:55:53 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 3710,32 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:55:53 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:56:08 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 4500,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:56:08 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:56:23 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 3710,32 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:56:23 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:56:35 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 250,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:56:35 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:56:45 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 320,03 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:56:45 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:56:55 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 2950,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:56:55 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:57:05 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 2630,32 cancelada pelo pregoeiro.
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08/04/2022 - 14:57:05 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:57:15 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 1500,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:57:15 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:57:25 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 890,05 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:57:25 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:57:33 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 63,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:57:33 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:57:40 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 12,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:57:40 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:57:48 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 2000,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:57:48 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:57:56 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 1010,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:57:56 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:58:04 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 842,36 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:58:04 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:58:14 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:58:14 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:58:23 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:58:23 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:58:31 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 290,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:58:31 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:58:37 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 164,23 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:58:37 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:58:47 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 350,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:58:47 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:58:53 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 160,00 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:58:53 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:58:59 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 101,20 cancelada pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:58:59 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 12.1.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Decido pela desclassificação da proposta da empresa.

08/04/2022 - 14:59:27 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

08/04/2022 - 14:59:27 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

08/04/2022 - 14:59:31 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:31 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 14:59:32 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:32 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 14:59:33 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:33 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 14:59:35 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:35 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 14:59:36 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:36 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 14:59:37 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:37 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 14:59:38 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:38 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 14:59:40 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:40 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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08/04/2022 - 14:59:41 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 14:59:41 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 15:04:00 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 649,99 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

08/04/2022 - 15:04:20 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 649,99 para o item 0005 foi aprovado pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 15:09:38 Sistema O item 0006 foi encerrado.

08/04/2022 - 15:12:39 Sistema O item 0003 foi encerrado.

08/04/2022 - 15:13:00 Sistema O item 0009 foi encerrado.

08/04/2022 - 15:13:15 Sistema O item 0007 foi encerrado.

08/04/2022 - 15:18:04 Sistema O item 0001 foi encerrado.

08/04/2022 - 15:18:10 Sistema O item 0002 foi encerrado.

08/04/2022 - 15:18:44 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.611,19 para o item 0004 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

08/04/2022 - 15:19:26 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 58,74 para o item 0008 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

08/04/2022 - 15:29:26 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.611,19 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 15:29:31 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 58,74 para o item 0008 foi aprovado pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 15:29:54 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 628,00 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

08/04/2022 - 15:30:44 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 57,14 para o item 0008 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

08/04/2022 - 15:31:05 Sistema O item 0008 foi encerrado.

08/04/2022 - 15:38:42 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 628,00 para o item 0005 foi aprovado pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 15:42:23 Sistema O item 0004 foi encerrado.

08/04/2022 - 16:20:27 Sistema O item 0005 foi encerrado.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0001 teve como arrematante Sandro Vilmar Pires Me - ME com lance de R$ 2.692,99.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0002 teve como arrematante Sandro Vilmar Pires Me - ME com lance de R$ 2.692,99.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0003 teve como arrematante AUGUSTUS INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 129,95.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0004 teve como arrematante VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP/SS com lance de R$
1.380,00.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0005 teve como arrematante AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI - ME com lance de R$ 584,99.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0006 teve como arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,03.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0007 teve como arrematante RJ INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 615,99.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0008 teve como arrematante AUGUSTUS INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 57,09.

08/04/2022 - 16:25:31 Sistema O item 0009 teve como arrematante AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME com lance de R$
37,38.

08/04/2022 - 16:25:34 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

08/04/2022 - 16:26:05 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/04/2022 às 18:27.

08/04/2022 - 16:26:29 Pregoeiro Senhores, ofertem seus melhores preços.

08/04/2022 - 16:28:30 F. RJ INFORMATICA LTDA Negociação Item 0007: Boa tarde! Já efetuamos nosso melhor valor.

08/04/2022 - 16:30:06 F. Sandro Vilmar Pir... Documentação Item 0001: já estamos no nosso melhor preço

08/04/2022 - 16:30:26 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 16:30:38 F. AGUIA COMERCIO E ... Documentação Item 0009: Sr. pregoeiro, ofertamos nosso melhor preço

08/04/2022 - 16:30:41 F. Sandro Vilmar Pir... Documentação Item 0002: já estamos no nosso melhor preço

08/04/2022 - 16:31:01 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 16:32:32 F. AUGUSTUS INFORMAT... Negociação Item 0008: Boa tarde! Já efetuamos nosso melhor valor, para todos nossos itens.

08/04/2022 - 16:38:44 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 16:38:57 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 16:39:36 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 16:44:31 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 16:44:55 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 16:45:30 Pregoeiro Senhores, após o prazo de negociação iremos suspender o processo para análise dos documentos e
propostas ofertadas e retornamos na segunda feira 11/04/2022 as 08:30

08/04/2022 - 17:57:01 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 08:31:52 Pregoeiro Bom dia senhores

11/04/2022 - 08:32:29 Pregoeiro Peço que os senhores permaneçam conectados

11/04/2022 - 08:33:10 Pregoeiro Iremos analisar as propostas ofertadas pelas empresas que pra estão com os melhores lances.

11/04/2022 - 09:23:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 11/04/2022.
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11/04/2022 - 09:23:30 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 09:23:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 09:23:47 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 09:24:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 09:24:03 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 09:24:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 09:24:20 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 09:24:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 09:24:39 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 09:31:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:01 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 09:31:14 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 09:31:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:02 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 09:31:41 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 09:32:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:02 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 09:32:02 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 09:51:45 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 09:51:53 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 09:57:00 F. AZULDATA TECNOLOG... Documentação Item 0005: Senhor pregoeiro, enviamos a diligencia/comprovação por e-mail.

11/04/2022 - 10:00:55 Pregoeiro Senhores, as diligências devem ser enviadas aqui pelo portal de compras publicas para que todos os outros
participantes tenham acesso, ao verificar o e-mail não localizei nenhuma diligência enviada pela empresa,
favor cumprir o exigido e enviar pelo sistema portadecompraspublicas.

11/04/2022 - 10:43:11 Sistema O fornecedor AUGUSTUS INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

11/04/2022 - 10:48:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 10:48:22 Sistema Motivo: No termo de referencia para o ITEM 01 é solicitado Disco RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, assim
também como é solicitado PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E
FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ. Na composição apresentada conforme descrito nas Notas Fiscais: O item Disco
Rígido: Exigido 1TB ou SSD 240GB, na composição a empresa apresenta conforme NF 23410, um Disco
Rígido de 500 Gb, divergindo do que é solicitado no Termo de Referência para o Item. O item Processador:
Exigido PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, na
composição a empresa apresenta conforme NF 216058, um processador AMD ATHLON 3000G 35GHz AM4
4MB CACHE YD3000C6FBBOX, que após entrarmos em contato com a fabricante e pesquisa na internet
nos mostrou que esse processa dos possui apenas 2 núcleos e somente 4-Threads, divergindo mais uma
vez do que é solicitado no termo de referência para o item. Destacamos que os valores desses itens inferem
diretamente... (CONTINUA)

11/04/2022 - 10:48:22 Sistema (CONT. 1) no valor final do produto ofertado pela empresa, sendo assim, por utilizar itens que divergem do
solicitado, abro o prazo novamente de diligência para que a empresa apresente a composição correta,
utilizando os descritivos no termo de referência e apresentando as Notas Fiscais que comprovem a
exequibilidade do valor ofertado, sob pena de inabilitação caso não consiga comprovar.

11/04/2022 - 10:48:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 10:48:47 Sistema Motivo: No termo de referencia para o ITEM 02 é solicitado PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4
NÚCLEOS, 4 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240
GB. Na composição apresentada conforme descrito nas Notas Fiscais: O item Disco Rígido: Exigido 1TB ou
SSD 240GB, na composição a empresa apresenta conforme NF 23410, um Disco Rígido de 500 Gb,
divergindo do que é solicitado no Termo de Referência para o Item. O item Processador: Exigido
PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ, na
composição a empresa apresenta conforme NF 216058, um processador AMD ATHLON 3000G 35GHz AM4
4MB CACHE YD3000C6FBBOX, que após entrarmos em contato com a fabricante e pesquisa na internet
nos mostrou que esse processa dos possui apenas 2 núcleos e somente 4-Threads, divergindo mais uma
vez do que é solicitado no termo de referência para o item. Destacamos que os valores desses itens inferem
diretamente no valor final do... (CONTINUA)
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11/04/2022 - 10:48:47 Sistema (CONT. 1) produto ofertado pela empresa, sendo assim, por utilizar itens que divergem do solicitado, abro o
prazo novamente de diligência para que a empresa apresente a composição correta, utilizando os descritivos
no termo de referência e apresentando as Notas Fiscais que comprovem a exequibilidade do valor ofertado,
sob pena de inabilitação caso não consiga comprovar.

11/04/2022 - 10:49:43 Pregoeiro Informo que todos os pedidos de intenção de recurso deverá ser feito quando for aberto o prazo, todos os
que forem feitos fora do prazo serão rejeitados, oportunizando a sua apresentação quando o senhor
pregoeiro abrir o prazo.

11/04/2022 - 10:50:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

11/04/2022 - 10:50:32 Sistema Intenção: Bom dia Sr Pregoeiro, A Empresa SANDRO VILMAR PIRES, CNPJ Nº 09.253.952/0001-91
vencedora do item 01, se identificou na proposta, de acordo com o edital é motivo de DESCLASSIFICAÇÃO.
De acordo com o item 14 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 14.4. Também será desclassificada a
proposta que identifique o licitante. E em relação ao prazo dado pelo Sr. para o envio da planilha de custo
dos itens 3 e 8 foi insuficiente para a montagem dos mesmos. Outrossim, o requerimento de notas fiscais
acompanhado da planilha e INCONSTITUCIONAL.

11/04/2022 - 10:50:32 Sistema Justificativa: Conforme o informado via chat, favor aguardar a abertura do prazo para intenção de recurso
para se fazer.

11/04/2022 - 10:51:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 10:51:43 Sistema Motivo: Solicito mais uma vez que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua
proposta esteja em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de
referência estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor
além de vim acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da
proposta caso a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 10:52:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 10:52:16 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 10:52:44 Sistema O fornecedor A.L.T TRINDADE - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

11/04/2022 - 10:52:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 10:52:48 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 10:53:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 10:53:22 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 10:53:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 10:53:51 Sistema Motivo: Solicito mais uma vez que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua
proposta esteja em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de
referência estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor
além de vim acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da
proposta caso a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 10:54:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 10:54:19 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 10:55:38 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

11/04/2022 - 10:55:38 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso, pois, o equipamento ofertado pela empresa não atende o
solicitado em edital, podendo ser confirmado através da composiçaõ de custos enviada pela empresa
arrematante

11/04/2022 - 10:55:38 Sistema Justificativa: Senhores, conforme notificado pelo chat, toda e qualquer intenção de recurso deverá ser feita
quando o senhor pregoeiro abrir o prazo, as demais serão automaticamente rejeitadas.

11/04/2022 - 11:14:36 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:14:48 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:16:55 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:17:48 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:17:55 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:35:15 Sistema O fornecedor Sandro Vilmar Pires Me foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 11:35:15 Sistema Motivo: Senhores, após análise da composição de preço apresentada pela empresa não ficou demonstrado a
exiquibilidade de sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete, imposto e lucro) o
total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela
empresa é de R$ 2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos),
demonstrando uma diferença bem grande entre o valor ofertado e o valor apresentado na composição de
custo, sendo assim, por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando que o valor
ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência e que também foi dado a oportunidade 2x
para que a empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:35:15 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 2.693,00.

11/04/2022 - 11:35:27 Sistema O fornecedor Sandro Vilmar Pires Me foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
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11/04/2022 - 11:35:27 Sistema Motivo: Senhores, após análise da composição de preço apresentada pela empresa não ficou demonstrado a
exiquibilidade de sua proposta, uma vez que quando se faz a soma do itens (custo, frete, imposto e lucro) o
total final é R$ 3.190,90 (três mil cento e noventa reais e noventa centavos) e a proposta ofertada pela
empresa é de R$ 2.692,99 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos),
demonstrando uma diferença bem grande entre o valor ofertado e o valor apresentado na composição de
custo, sendo assim, por não consegui comprovar a exiquibilidade de seu preço, observando que o valor
ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência e que também foi dado a oportunidade 2x
para que a empresa apresentasse de forma correta a composição de preço, decido pela desclassificação da
proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:35:27 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 2.693,00.

11/04/2022 - 11:36:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 11:36:23 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 11:36:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 11:36:41 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 11:45:21 Sistema O fornecedor AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 11:45:21 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme oportunizado 2x pelo senhor pregoeiro,
enviou uma página da internet e uma nota fiscal, mas não enviou nenhuma composição de preço conforme
foi solicitado, sendo assim, decido pela desclassificação da proposta da empresa para o referido item.

11/04/2022 - 11:45:21 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$
585,00.

11/04/2022 - 11:46:22 Sistema O fornecedor AUGUSTUS INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 11:46:22 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado 2x, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 11:46:22 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 130,00.

11/04/2022 - 11:46:40 Sistema O fornecedor AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

11/04/2022 - 11:46:40 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado 2x, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 11:46:40 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 37,40.

11/04/2022 - 11:46:59 Sistema O fornecedor AUGUSTUS INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 11:46:59 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado 2x, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 11:46:59 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com lance de R$
57,14.

11/04/2022 - 11:47:17 Sistema O fornecedor RJ INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 11:47:17 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado 2x, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 11:47:17 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 616,00.

11/04/2022 - 11:49:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 11:49:51 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 11:50:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 11:50:09 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 11:50:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 11:50:58 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 11:51:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 11:51:18 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 12:20:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 11/04/2022.
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11/04/2022 - 12:20:00 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 12:20:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 12:20:14 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 12:21:18 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0003
pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 12:21:18 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 12:21:18 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com lance de R$
132,95.

11/04/2022 - 12:21:34 Sistema O fornecedor AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

11/04/2022 - 12:21:34 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 12:21:34 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com lance de R$ 590,00.

11/04/2022 - 12:22:51 Sistema O fornecedor AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

11/04/2022 - 12:22:51 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 12:22:51 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 59,16.

11/04/2022 - 12:23:00 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0009
pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 12:23:00 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 12:23:00 Sistema O item 0009 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 12:23:09 Sistema Desempate realizado para o item 0009 tem como vencedor o fornecedor 27.025.802/0001-02

11/04/2022 - 12:23:09 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 27.025.802/0001-02, 10.433.143/0001-40

11/04/2022 - 12:24:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 12:24:06 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço para todos os itens cuja sua proposta esteja
em primeiro lugar, uma vez que os valores ofertados estão todos muito abaixo do valor de referência
estimado por esta administração, a planilha deve conter todos os custo que compões o seu valor além de vim
acompanhada de Notas Fiscais de entrada dos referido itens, sob pena de desclassificação da proposta caso
a mesma não comprove seu preço.

11/04/2022 - 12:25:26 F. Bom Bons e Descar... Documentação Item 0005: Bom dia Sr. Pregoeiro, iremos providenciar.

11/04/2022 - 12:26:16 F. IDEAL PAPELARIA C... Documentação Item 0001: Bom dia, estamos providenciando a documentação

11/04/2022 - 12:30:49 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 13:04:53 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001
pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:04:53 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 13:04:53 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante bernardo daniel com lance de R$ 2.700,00.

11/04/2022 - 13:05:03 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002
pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:05:03 Sistema Motivo: A empresa não apresentou composição de preço conforme foi oportunizado, sendo assim, por não
comprovar a exiquibilidade do preço ofertado, decido por desclassificar a proposta da empresa para o
referido item.

11/04/2022 - 13:05:03 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante bernardo daniel com lance de R$ 2.700,00.

11/04/2022 - 13:07:07 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

11/04/2022 - 13:07:34 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI.

11/04/2022 - 13:08:01 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI.

11/04/2022 - 13:09:07 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI.

11/04/2022 - 13:09:31 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

11/04/2022 - 13:09:46 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

11/04/2022 - 13:16:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 11/04/2022.
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11/04/2022 - 13:16:12 Sistema Motivo: A empresa apresentou atestado de capacidade técnica de assessoria de contabilidade, um de venda
de equipamentos de informática e outro que nem assinado estar, sendo assim, solicito que a empresa dentro
do prazo estabelecido apresente notas fiscais que comprovem o vinculo economico da empresa emitente do
atestado para com a empresa, sob pena de inabilitação caso não comprove a veracidade de seu atestado.

11/04/2022 - 13:17:05 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA.

11/04/2022 - 13:34:51 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 13:56:13 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

11/04/2022 - 13:56:13 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos na diligencia para serem analisados.

11/04/2022 - 13:58:06 Sistema O fornecedor bernardo daniel foi inabilitado no processo.

11/04/2022 - 13:58:06 Sistema Motivo: A empresa não apresentou documentos solicitados na diligência para comprovar a veracidade dos
seus atestados de capacidade técnica, apresentou apenas a proposta reajustada, sendo assim, decido por
inabilitar a empresa, uma vez que não é possivel atestar a veracidade do atestado apresentado pela
empresa e também por que a empresa não apresentou os documentos solicitados.

11/04/2022 - 13:58:06 Sistema O fornecedor bernardo daniel foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:58:06 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com lance de R$
3.148,92.

11/04/2022 - 13:58:06 Sistema O fornecedor bernardo daniel foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:58:06 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com lance de R$
2.836,89.

11/04/2022 - 13:58:25 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

11/04/2022 - 13:58:25 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

11/04/2022 - 13:58:37 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 11/04/2022 às 14:18.

11/04/2022 - 13:59:08 Pregoeiro Senhores, após a fase de recurso, enviem para o e-mail conforme solicitado no edital, as suas propostas
consolidada.

11/04/2022 - 14:26:04 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Luan Jardel de Moura Santos

Pregoeiro

ANA CRISTINA PRESTES DA SILVA

Apoio
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