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ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Pregão Eletrônico - 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 
 

Datas Relevantes 

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

08/11/2022 09:03 08/11/2022 09:04 18/11/2022 23:59 23/11/2022 09:00 23/11/2022 09:01 

 
 

Dúvidas  

Data Dúvida Assunto Data Resposta 

18/11/2022 - 15:32 Esclarecimento 21/11/2022 - 07:58 

Dúvida: O Edital apresenta a seguinte redação: 
“9.5.3. Prova de aptidão da empresa licitante por meio de atestado(s) de capacidade técnica fornecida(s) por pessoa(s) jurídica de direito público ou privado, conforme disposição 
do art. 30 da Lei nº 8.666/93. Comprovando que já executou o fornecimento dos itens com características semelhantes ao objeto do presente certame, com firma reconhecida em 
cartório, acompanhado do contrato e/ou notas fiscais para comprovação da execução “ 

 
Entendemos que todas as empresas devem obrigatoriamente apresentar documentos capazes de verificar a veracidade do atestado apresentado, sob pena de desclassificação, 
em seus documentos inicialmente apresentados no sistema. Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Este Pregoeiro e equipe de apoio, esclarece que, todos os licitantes terão que apresentar documentos para comprovação da veracidade dos atestados apresentados, 
esclarece ainda que, a queles que não apresentar inicialmente, será convocado, durante a sessão para que apresente documentos comprobatórios, esclarece ainda que, os 
atestados emitidos por orgão públicos não necessariamente terá que ser reconhecido em cartório. 

 

18/11/2022 - 15:29 Esclarecimento 21/11/2022 - 08:06 
 

Dúvida: Edital apresenta a seguinte redação: 
"8.2.2. Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em algarismo e por extenso, no valor total, computados todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;" 

 
"7.9.1. A Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase de lances solicitar a composição de preços unitária, juntamente com as notas fiscais das 
licitantes vencedoras, no intuito de verificar se os preços ofertados não afetaram a realização do evento." 

 
Entendemos que nos casos em que o valor arrematado for inferior a 30% do valor estimado para contratação, deverão ser obrigatoriamente apresentadas planilhas de custos e 
notas fiscais de saída pela licitante vencedora. Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Este pregoeiro e equipe de apoio, esclarece que, nos valores proposto pelo licitante em cada item neles devem está incluso, impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 
Após a fase de lances o pregoeiro e equipe de apoio, analisará cada valor proposto e fará uma comparação com os valores de referencia, após a referida analise este pregoeiro 
poderá solicitar a composição de preços unitários, bem como notas fiscais de entrada. 

 

18/11/2022 - 15:27 Esclarecimento 21/11/2022 - 08:12 
 

Dúvida: Edital apresenta a seguinte redação: 
 

“5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo de Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a 
descrição contida no edital, sob pena de desclassificação. “ 

 
“9.1.6. DA HABILITAÇÃO 
9.5.4. Apresentação de ficha técnica de todos os itens, integrante do termo de referência anexo I, para que a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação possa analisar 
se as especificações dos produtos ofertados estão compatíveis.” 

 
Haja vista que o MODELO É DE SUMA IMPORTANCIA para garantir a qualidade no produto adquirido, sendo sempre aplicável para garantir a legalidade e publicidade no 
processo licitatório, juntamente com a comprovação através de catálogos técnicos dos itens ofertados por todos os licitantes, sendo considerado omisso e irregular a não 
apresentação e menção, já que impossibilitará a análise técnica pelo órgão, entendemos que deverá ser informado no ato de cadastro de PROPOSTA INICIAL no portal os 
seguintes pontos: FABRICANTE/MARCA/MODELO juntamente com a apresentação dos catálogos dos itens ofertados, sob pena de desclassificação, conforme descrição em 
Edital. Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Este Pregoeiro e equipe de apoio, esclarece que, o seu entendimento estar correto, esclarecemos que serão aceitos, catálogos e ficha técnica que contenha toda 
especificação técnica compativel com o termo de referencia. 

 

17/11/2022 - 08:59 VALOR MÉDIO DOS ITENS 18/11/2022 - 11:38 
 

Dúvida: Bom dia, por favor informar aonde está os valores médios dos itens bem como seus orçamentos. Obrigado 

Resposta: TCM/PA 

16/11/2022 - 14:51 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 18/11/2022 - 12:03 
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Dúvida: Sr.(a) Pregoeiro(a), 
 

PRORROGAÇÃO PRAZO DE ENTREGA 
“16.2 A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 5 (Cinco) dias úteis contados a partir da data de recebimento da ORDEM DE COMPRA e/ou FORNECIMENTO (...).” 

 
Em geral, os processos licitatórios na área de tecnologia da informação, principalmente de hardwares, em alguns casos, a exigência de prazo do próprio fabricante/distribuidor 
esta chegando a 30(trinta) dias, portanto a exigência de apenas 05 dias após o recebimento da ordem de fornecimento, mesmo com possibilidade de prorrogação por igual 
período, afastará diversas empresas que, muito embora consigam fornecer o objeto do certame a preço bastante competitivo e com a exata qualidade pretendida pela 
Administração, não possuam disponibilidade de entregá-lo no prazo estabelecido no Edital. 

 
A necessidade de prorrogação da entrega, esta considerando o atual cenário de 2022, onde em que pese houve uma flexibilização das 
restrições relacionadas à Pandemia no Brasil, estão ocorrendo novos fechamentos de indústrias e portos na China impactcando o transporte de diversos insumos e componentes 
necessários à fabricação dos equipamentos, agravando ainda mais a crise de semicondutores que perdura há mais de um ano no Mundo. 

 
Não obstante, a recente guerra da Ucrânia torna necessário desvios de rotas marítimas, causando um retrabalho na logística, aumentando drasticamente o tempo necessário do 
transporte desses materiais para o Brasil. 

 
Esses fatos podem ser facilmente validados pelas notícias mais atuais conforme elencado abaixo: 
https://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/ 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2022/03/novo-lockdown-na-china-alertacadeia- 

 
global-de-eletronicos-travada-ha-mais-de-um-ano-cl0qnc7n5000n017cbz8h1nzx.html 
https://clickpetroleoegas.com.br/logistica-de-materias-primas-para-industrias-globais-e-desestabilizada-porconflito- 

 
entre-russia-e-ucrania-podendo-afetar-setor-de-eletronicos/ 
https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/conflito-ucrania-logistica-transporte/ 
https://www.terra.com.br/economia/industria-ve-risco-de-piora-na-crise-dos-semicondutores-por-causa-daguerra- 

 
na-ucrania,825e4fabc28765d3609ba29c09a1a30d79pr04db.html 
https://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/ 

 
Portanto, absolutamente inviável prazo tão curto para a entrega, sendo certo, que da forma como estabelecido, acabar por oportunizar a participação no certame apenas 
daquelas empresas que mantém esses produtos em estoque, podendo até o pregão ser deserto por falta de empresas interessadas ou comparecer 1(uma) empresa, já que o 
prazo de entrega deve ser cumprido, frustrando assim o Princípio da Competitividade. 

 
Destaca-se que a proteção dos interesses da coletividade deve sempre nortear os atos da Administração Pública, para tanto, a legislação pátria determinou uma série de 
princípios que devem obrigatoriamente pautar seus atos, não havendo discricionariedade quanto a sua aplicação e sim um dever de observância dos mesmos. 

 
Ainda, é imperioso frisar que a licitação deve buscar o maior número de participantes, estimulando a concorrência, vez que a Administração só tem a ganhar ao receber diversas 
propostas, de onde certamente surgirá aquela mais interessante e vantajosa para o erário e, indiretamente, para toda a coletividade. 

 
Assim, tal disposição contraria claramente o ordenamento pátrio, isso porque, conforme amplamente demonstrado, tais condições restritivas da competitividade acabam por 
provocar, mesmo que indiretamente, uma majoração nos valores das propostas a serem apresentadas, haja vista que as empresas que atuam no segmento possuem 
conhecimento de quais empresas são seus possíveis concorrentes para a entrega nos moldes, exigências e prazos estabelecido. 

 
Ainda, destaca-se que tais condições restritivas da competitividade acabam por provocar, mesmo que indiretamente, uma majoração nos valores das propostas a serem 
apresentada, haja vista que as empresas que atuam no segmento possuem conhecimento de quais são seus possíveis concorrentes para a entrega nos moldes, exigências e 
prazos estabelecidos , tendo ciência de que serão poucos e quais os valores por eles praticados. 

 
Uma flexibilização maior no prazo para a entrega dos produtos viabilizaria a participação de várias empresas que possuem condições de fornecer o objeto do certame com as 
mesma qualidade e preços mais acessíveis para a Administração, mas que necessitam de um prazo maior para entrega do produto. 

 
Pelo exposto, entendemos necessária a alteração do prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, sendo este tempo hábil para que as empresas licitantes consigam entregar 
os produtos requeridos, sem que haja a necessidade de prorrogação do prazo, que trará apenas benefícios para a Administração. 

 
Agradecemos e aguardamos breve resposta. 

 

Resposta: Acreditamos que a empresa é potencial participante deste processo licitatório. Preliminarmente faz-se necessário frisar que nossos editais são pautados sob a 
legalidade e na busca do aperfeiçoamento e aprimoramento da contratação e/ou aquisição de serviços e produtos de primeira qualidade. Para excluir ou modificar uma cláusula, 
antes se faz necessário verificar se, realmente a mesma estar incorreta, restritiva ou ilegal, esclareço que o presente edital foi devidamente analisado e aprovado pela 
procuradoria jurídica do Município de Ipixuna do Pará, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.666/93. Tais questionamentos foram analisados e julgados em conjunto com a 
Procuradoria Municipal, responsável pela confecção do Instrumento Convocatório e seus anexos, 
No que tange ao questionamento efetuado, Consignamos o que segue; 
Na lei 8.666/93 e na Lei.10.520/20, Decreto Federal 10.24/2019, não temos dispositivos que tratam do prazo de entrega dos produtos adquiridos pela administração, 
estabelecendo limites máximos e/ou mínimos. A definição do prazo de entrega é uma ação discricionária do órgão, e será estabelecida em conformidade com as necessidades 
que deverão ser atendidas. 
Neste sentido esta administração, afirma que, não trata-se de restrição a competitividade, mesmo porque são exigências pós fase de lances e proposta e habilitação, como não 
há diploma legal que estabeleça prazo máximo e/ou mínimo para a realização das entregas, comprovadamente o princípio da economicidade, a licitante após sagrada vencedora 
poderá impetrar um requerimento para em comum acordo com a administração estabelecer o prazo de entrega dos produtos de forma rasurável, para ambos os lados. 
Assim, considerarmos como procedentes as razões da Impugnante, seria um contrassenso na atuação desta Administração na busca da proposta mais vantajosa. Ante tais 
considerações, entendemos que não há ilegalidade no Edital, mantendo o entendimento contido no atual instrumento convocatório, não acatando as alegações atacadas. 
Ultrapassada tal definição, resta rechaçada a manifestação, no que pertine a necessidade de inclusão de novas exigências no edital. 

 

Itens Licitados 

Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação 

0001 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 
COLORIDO PROFISSIONAL 

11.948,78 25 UN Adjudicado 

0002 COMPUTADOR COMPLETO COM 4 NÚCLEOS E 
8 THREADS,MEMORIA DDR4 DE NO MÍNIMO 
8GB 

4.678,00 200 UN Adjudicado 

0003 NOBREAK 1200VA-120V, COM POTÊNCIA 
NOMINAL DE PICO: 1200 VA / 600 W 

1.098,60 100 UN Adjudicado 

 
Documentos Anexados ao Processo 
Data Documento 

 

08/11/2022 EDITAL INFORMATICA EDUCAÇÃO assinado.pdf 

 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 

http://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/
http://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/
http://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/
http://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/conflito-ucrania-logistica-transporte/
http://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/conflito-ucrania-logistica-transporte/
http://www.terra.com.br/economia/industria-ve-risco-de-piora-na-crise-dos-semicondutores-por-causa-daguerra-
http://www.terra.com.br/economia/industria-ve-risco-de-piora-na-crise-dos-semicondutores-por-causa-daguerra-
http://www.terra.com.br/economia/industria-ve-risco-de-piora-na-crise-dos-semicondutores-por-causa-daguerra-
http://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/
http://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/
http://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/
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Data Assunto Frase 
 

23/11/2022 - 11:01 Negociação aberta para o processo 
9/2022-057-PE/SEMED 

 
 
 

23/11/2022 - 11:01 Negociação aberta para o processo 
9/2022-057-PE/SEMED 

 
 
 

23/11/2022 - 11:01 Negociação aberta para o processo 
9/2022-057-PE/SEMED 

 
 
 

23/11/2022 - 11:01 Agendamento da data limite da fase de 
negociação 

 

23/11/2022 - 11:04 Agendamento da data limite da fase de 
negociação 

 

23/11/2022 - 13:40 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 

23/11/2022 - 14:35 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 

23/11/2022 - 16:31 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 

23/11/2022 - 16:41 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 

23/11/2022 - 17:07 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 

23/11/2022 - 17:08 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 

24/11/2022 - 09:51 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 

24/11/2022 - 11:22 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 
 

25/11/2022 - 10:57 Documentos solicitados para o 
processo 9/2022-057-PE/SEMED 

 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2022-057- 
PE/SEMED. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 9/2022-057- 
PE/SEMED. 

 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 9/2022-057- 
PE/SEMED. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 13:02. 
 
 

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 13:05. 
 
 

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 
 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 
 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 
 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 
 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2022-057-PE/SEMED. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Vencedores 

Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de 
Referência 

Quantidade Valor Total 

0001 Impressora multifuncional 
laser colorido profissional 

Bom Bons e Descartáveis 
Eireli 

M479FDW HP 5.796,00 25 144.900,00 

0002 COMPUTADOR 
COMPLETO COM 4 
núcleos e 8 
threads,memoria DDR4 
de no mínimo 8GB 

C B REPRESENTACOES 
COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

CORPC CORPC 2.837,00 200 567.400,00 

0003 Nobreak 1200VA-120V, 
com Potência nominal de 
pico: 1200 VA / 600 W 

ELTEK DISTRIBUIDORA 
DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

EN066 Powertek 500,00 100 50.000,00 

 
Declarações Obrigatórias 
Título Declaração 

 

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

 

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

 

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

 

Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta 

 

Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta 

 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
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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 - Impressora multifuncional laser colorido profissional 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC 
123/2006 

HD SAT COMERCIO 20.486.284/0001- 21/11/2022 - Impressora BROTHER MFC 25 R$ 9.620,00 R$ 240.500,00 Sim 

DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

85 17:32:43 BROTHER L8900CDW     

TC COMERCIO DE 07.679.989/0001- 22/11/2022 - MFC-L8900 CDW BROTHER 25 R$ 9.318,40 R$ 232.960,00 Sim 

SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA EIRELI 
EPP 

50 11:50:46       

FINATTO 24.166.094/0002- 22/11/2022 - MFC L8900CDW BROTHER 25 R$ 8.900,00 R$ 222.500,00 Não 

DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

12 14:25:54       

R P S DE OLIVEIRA 41.288.529/0001- 22/11/2022 - MFCL8610DW BROTHER 25 R$ 11.948,00 R$ 298.700,00 Sim 

EIRELI 30 16:28:20       

JOAO VICTOR SOUSA 19.488.746/0001- 22/11/2022 - MFCL8900CDW BROTHER 25 R$ 10.800,00 R$ 270.000,00 Sim 

LOPES EIRELI 14 16:33:54       

BRAVAR COMERCIO E 34.822.886/0001- 22/11/2022 - M428FDW HP 25 R$ 4.952,00 R$ 123.800,00 Sim 

SERVICOS EIRELI 70 17:21:11       

E. J. SABA LOPES 37.357.831/0001- 22/11/2022 - MFC-L8900 BROTHER 25 R$ 13.136,04 R$ 328.401,00 Sim 

EIRELI* 25 17:26:03       

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001- 22/11/2022 - ECOTANK,L4160 EPSON 25 R$ 11.948,78 R$ 298.719,50 Não 

 10 17:33:10       

MINAS SOLUCOES EM 39.619.837/0002- 22/11/2022 - MFC-L8900CDW BROTHER 25 R$ 10.000,00 R$ 250.000,00 Sim 

IMPRESSAO LTDA 30 17:57:41       

JANAU COMERCIO E 40.458.086/0001- 22/11/2022 - Brother Brother 25 R$ 10.066,33 R$ 251.658,25 Sim 

SERVICOS LTDA* 15 22:50:05       

PONTO INFO 08.255.726/0001- 22/11/2022 - MFC-L8900CDW" BROTHER/BROTHER 25 R$ 11.870,00 R$ 296.750,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

87 23:53:34       

Universal Print 09.565.049/0001- 23/11/2022 - C315 XEROX/XEROX 25 R$ 11.200,00 R$ 280.000,00 Sim 

Comercio e Serviços de 
Informatica LTDA 

66 00:26:00       

IDEAL PAPELARIA 19.578.887/0001- 23/11/2022 - IMPRESSORA EPSON 25 R$ 10.000,00 R$ 250.000,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 

28 08:17:52 MULTIFUNCIONAL 
LASER 
COLORIDA 

     

A A VIEIRA EIRELI 29.776.421/0001- 23/11/2022 - IMPRESSORA BROTHER 25 R$ 5.298,00 R$ 132.450,00 Sim 

 90 08:38:56 COLORIDA      

Augusto Cesar Makoul 09.263.279/0001- 23/11/2022 - L8610 BROTHER 25 R$ 7.000,00 R$ 175.000,00 Sim 

Gasperin* 70 08:43:39       

Bom Bons e 01.580.769/0001- 23/11/2022 - M479FDW HP 25 R$ 5.796,00 R$ 144.900,00 Sim 

Descartáveis Eireli 99 08:57:38       

 
0002 - COMPUTADOR COMPLETO COM 4 núcleos e 8 threads,memoria DDR4 de no mínimo 8GB 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC 
123/2006 

ELETRON COMERCIO 07.164.433/0001- 11/11/2022 - Brazilpc/ Desck i3 Brazilpc/ Desck i3 200 R$ 4.186,00 R$ 837.200,00 Sim 

E SERVICOS EM 
INFORMATICA LTDA 

21 14:23:35 10 G 10 G     

J M POZZER EIRELI* 17.041.496/0001- 17/11/2022 - BRAZILPC BRAZILPC 200 R$ 4.634,40 R$ 926.880,00 Sim 

 44 09:17:15       

MICROTECNICA 01.590.728/0009- 21/11/2022 - DTM12T410 + Teravix 200 R$ 4.675,00 R$ 935.000,00 Não 

INFORMATICA LTDA 30 13:30:32 Mon. BrazilPC 
20BPC + Acess. 

     

HD SAT COMERCIO 20.486.284/0001- 21/11/2022 - COMPUTADOR HD SAT 200 R$ 3.500,00 R$ 700.000,00 Sim 

DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

85 17:33:56 HD HOME N210 
I31 

INFORMÁTICA - 
HD HOME N210 
I31 

    

UNINTER 14.037.664/0001- 22/11/2022 - GIGAPRO GIGAPRO/UNINTER 200 R$ 4.500,00 R$ 900.000,00 Não 

INFORMATICA S/A 30 11:36:53       

TC COMERCIO DE 07.679.989/0001- 22/11/2022 - MINI PC SKUL 200 R$ 3.220,26 R$ 644.052,00 Sim 

SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA EIRELI 
EPP 

50 11:51:34       

VOLGA COMERCIAL 42.580.139/0001- 22/11/2022 - AIOX G200 AIOX 200 R$ 3.400,00 R$ 680.000,00 Sim 

DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

00 12:09:18       
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TECHNO SOFT 44.798.010/0001- 22/11/2022 - BR200 Techno 200 R$ 3.000,00 R$ 600.000,00 Sim 

SYSTENS LTDA* 90 13:49:25       

MR TECH 48.000.136/0001- 22/11/2022 - M10 MRTECH 200 R$ 4.500,00 R$ 900.000,00 Sim 

INFORMATICA LTDA 28 14:47:35       

WEB TECNOLOGIA 47.400.801/0001- 22/11/2022 - 200 CONOCRDIA 200 R$ 3.500,00 R$ 700.000,00 Sim 

LTDA* 08 15:48:01       

R P S DE OLIVEIRA 41.288.529/0001- 22/11/2022 - I3-8GBDDR4- BRAZIL PC 200 R$ 4.678,00 R$ 935.600,00 Sim 

EIRELI 30 16:28:36 240GB-MONITOR 
19,5 

     

JOAO VICTOR SOUSA 19.488.746/0001- 22/11/2022 - 13/10100/h510 BRASIL PC 200 R$ 5.300,00 R$ 1.060.000,00 Sim 

LOPES EIRELI 14 16:52:04       

E. J. SABA LOPES 37.357.831/0001- 22/11/2022 - SKILL INTEL BELMICRO 200 R$ 4.895,83 R$ 979.166,00 Sim 

EIRELI* 25 17:26:03 CORE I3      

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001- 22/11/2022 - BRAZIL PC BRAZIL PC 200 R$ 4.802,40 R$ 960.480,00 Não 

 10 17:33:16       

GIFER COMERCIO 23.140.602/0001- 22/11/2022 - NTC NTC PC 200 R$ 4.589,98 R$ 917.996,00 Sim 

IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA* 

40 19:00:24       

bernardo daniel* 11.607.273/0001- 22/11/2022 - intelcorp i3 bd 200 R$ 4.100,00 R$ 820.000,00 Sim 

 15 22:37:50  informatica/marca 
propria 

    

JANAU COMERCIO E 40.458.086/0001- 22/11/2022 - DIVERSOS DIVERSOS 200 R$ 4.254,00 R$ 850.800,00 Sim 

SERVICOS LTDA* 15 22:50:44       

PONTO INFO 08.255.726/0001- 22/11/2022 - BPC/310100/H510/8GBBR/ASZSI0L256/MON20M+T/500W 200 R$ 4.680,00 R$ 936.000,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

87 23:56:04 PC/BRAZIL PC     

US 22.648.969/0001- 23/11/2022 - OT2 EVEREX 200 R$ 4.500,00 R$ 900.000,00 Sim 

EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

06 00:25:59      

Universal Print 09.565.049/0001- 23/11/2022 - DESKTOP PC i3 BRAZIL 200 R$ 5.500,00 R$ 1.100.000,00 Sim 

Comercio e Serviços de 
Informatica LTDA 

66 00:26:23 10100 PC/BRAZIL PC     

C B 18.470.217/0001- 23/11/2022 - CORPC CORPC 200 R$ 3.998,00 R$ 799.600,00 Sim 

REPRESENTACOES 
COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

20 01:19:49      

IDEAL PAPELARIA 19.578.887/0001- 23/11/2022 - COMPUTADOR LUMITEC 200 R$ 4.000,00 R$ 800.000,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 

28 08:17:43 COMPLETO COM 
4 NÚCLEOS E 8 
TH 

    

Augusto Cesar Makoul 09.263.279/0001- 23/11/2022 - i5 8gb 256gb POSITIVO 200 R$ 7.000,00 R$ 1.400.000,00 Sim 

Gasperin* 70 08:43:39      

Bom Bons e 01.580.769/0001- 23/11/2022 - CORE I5 9400F FÁCIL 200 R$ 5.680,00 R$ 1.136.000,00 Sim 

Descartáveis Eireli 99 08:58:07 COMPUTADORES     

 

0003 - Nobreak 1200VA-120V, com Potência nominal de pico: 1200 VA / 600 W 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC 
123/2006 

ELETRON COMERCIO 07.164.433/0001- 11/11/2022 - ragtech / WAY ragtech / WAY 100 R$ 850,00 R$ 85.000,00 Sim 

E SERVICOS EM 
INFORMATICA LTDA 

21 14:24:32 1200VA - CÓD: 
4137 

1200VA - CÓD: 
4137 

    

J M POZZER EIRELI* 17.041.496/0001- 17/11/2022 - NEW ORION LACERDA 100 R$ 1.024,00 R$ 102.400,00 Sim 

 44 09:18:25       

MICROTECNICA 01.590.728/0009- 21/11/2022 - KSB 1200BS CREnergia 100 R$ 1.095,00 R$ 109.500,00 Não 

INFORMATICA LTDA 30 13:31:42       

HD SAT COMERCIO 20.486.284/0001- 21/11/2022 - NOBREAK 1200V APC BZ1200- BR 100 R$ 1.200,00 R$ 120.000,00 Sim 

DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

85 17:35:03       

LICITA HB 38.422.516/0001- 22/11/2022 - NEW EASY WAY RAGTECH 100 R$ 1.500,00 R$ 150.000,00 Sim 

INFORMATICA LTDA* 05 08:33:43 1200VA REF:4211      

ELTEK 18.828.894/0003- 22/11/2022 - EN066 Powertek 100 R$ 1.000,00 R$ 100.000,00 Sim 

DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E 
ELETRONICOS, 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

30 09:35:36       

TC COMERCIO DE 07.679.989/0001- 22/11/2022 - NOBREAK INTELBRAS 100 R$ 957,96 R$ 95.796,00 Sim 

SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA EIRELI 
EPP* 

50 11:52:04 INELBRAS ATTIV 
1200VA PRETO 
127V 

     

WEB TECNOLOGIA 47.400.801/0001- 22/11/2022 - 4402 TS SHARA 100 R$ 1.200,00 R$ 120.000,00 Sim 
LTDA* 08 15:48:02       
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HMA COMERCIO E 29.391.476/0001- 22/11/2022 - TS SHARA UPS TS SHARA UPS 100 R$ 4.967,05 R$ 496.705,00 Sim 

ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE 
INFORMATICA E 
ELETROELETRONICOS 
LTDA* 

82 16:29:42 SENOIDAL 
2200VA COD. 
4420 

SENOIDAL 
2200VA COD. 
4420 

    

JOAO VICTOR SOUSA 19.488.746/0001- 22/11/2022 - attiv 1.200va intelbras 100 R$ 1.250,00 R$ 125.000,00 Sim 

LOPES EIRELI 14 16:52:48       

E. J. SABA LOPES 37.357.831/0001- 22/11/2022 - EASY WAY RAGTECH 100 R$ 1.592,54 R$ 159.254,00 Sim 

EIRELI* 25 17:26:03       

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001- 22/11/2022 - NEW EASY WAY HAGTECH, 100 R$ 1.098,60 R$ 109.860,00 Não 

 10 17:33:20 1500VA,      

R P S DE OLIVEIRA 41.288.529/0001- 22/11/2022 - UPS 1500 VA 8 TS SHARA 100 R$ 1.068,60 R$ 106.860,00 Sim 

EIRELI 30 18:05:35 TOMADAS      

JANAU COMERCIO E 40.458.086/0001- 22/11/2022 - INTELBRAS INTELBRAS 100 R$ 805,80 R$ 80.580,00 Sim 

SERVICOS LTDA* 15 22:51:18       

PONTO INFO 08.255.726/0001- 22/11/2022 - POWERTEK MULTILASER/MULTILASER 100 R$ 1.080,00 R$ 108.000,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

87 23:57:11 1.200VA/EN062"      

US 22.648.969/0001- 23/11/2022 - 1200VA/600W APC 100 R$ 1.900,00 R$ 190.000,00 Sim 

EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

06 00:25:34 BZ1200-BR      

Universal Print 09.565.049/0001- 23/11/2022 - BZ1200-BR APC/APC 100 R$ 1.600,00 R$ 160.000,00 Sim 

Comercio e Serviços de 
Informatica LTDA 

66 00:26:46       

IDEAL PAPELARIA 19.578.887/0001- 23/11/2022 - Nobreak 12000 POWER TEK 100 R$ 800,00 R$ 80.000,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 

28 08:17:47 VA, Bivolt      

A A VIEIRA EIRELI 29.776.421/0001- 23/11/2022 - NOBREAK POWERTEK 100 R$ 2.962,29 R$ 296.229,00 Sim 

 90 08:38:56       

Augusto Cesar Makoul 09.263.279/0001- 23/11/2022 - 1200VA INTELBRAS 100 R$ 3.000,00 R$ 300.000,00 Sim 

Gasperin* 70 08:43:39       

Bom Bons e 01.580.769/0001- 23/11/2022 - BZ1200-BR APC 100 R$ 1.325,00 R$ 132.500,00 Sim 

Descartáveis Eireli 99 08:58:41       

 
 

Validade das Propostas  

Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital) 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 60 dias 

Bom Bons e Descartáveis Eireli 01.580.769/0001-99 60 dias 

Augusto Cesar Makoul Gasperin 09.263.279/0001-70 90 dias 

TC COMERCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI EPP 07.679.989/0001-50 60 dias 

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

bernardo daniel 11.607.273/0001-15 090 dias 

BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 34.822.886/0001-70 60 dias 

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 08.255.726/0001-87 60 dias 

IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19.578.887/0001-28 60 dias 

JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI 19.488.746/0001-14 60 dias 

FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 24.166.094/0002-12 60 dias 

LICITA HB INFORMATICA LTDA 38.422.516/0001-05 120 dias 

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 20.486.284/0001-85 60 dias 

ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 07.164.433/0001-21 60 dias 

R P S DE OLIVEIRA EIRELI 41.288.529/0001-30 60 dias 

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 60 dias 

US EMPREENDIMENTOS LTDA 22.648.969/0001-06 60 dias 

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 60 dias 

VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.580.139/0001-00 60 dias 

TECHNO SOFT SYSTENS LTDA 44.798.010/0001-90 120 dias 

GIFER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23.140.602/0001-40 90 dias 

JANAU COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.458.086/0001-15 90 dias 

C B REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.470.217/0001-20 60 dias 

E. J. SABA LOPES EIRELI 37.357.831/0001-25 90 dias 

UNINTER INFORMATICA S/A 14.037.664/0001-30 60 dias 

MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 39.619.837/0002-30 60 dias 

A A VIEIRA EIRELI 29.776.421/0001-90 60 dias 
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HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS 
LTDA 

29.391.476/0001-82 60 dias 

WEB TECNOLOGIA LTDA 47.400.801/0001-08 90 dias 

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA 

18.828.894/0003-30 60 dias 

MR TECH INFORMATICA LTDA 48.000.136/0001-28 60 dias 

 

Lances Enviados 

 0001 - Impressora multifuncional laser colorido profissional  

Data Valor   CNPJ Situação 
 

21/11/2022 - 17:32:43 9.620,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

22/11/2022 - 11:50:46 9.318,40 (proposta) 07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO 
DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
EIRELI EPP 

 

22/11/2022 - 14:25:54 8.900,00 (proposta) 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

22/11/2022 - 16:28:20 11.948,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE 
OLIVEIRA EIRELI 

 

22/11/2022 - 16:33:54 10.800,00 (proposta) 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

 

22/11/2022 - 17:21:11 4.952,00 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/11/2022 - 17:26:03 13.136,04 (proposta) 37.357.831/0001-25 - E. J. SABA 
LOPES EIRELI 

 
 
 

22/11/2022 - 17:33:10 11.948,78 (proposta) 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

22/11/2022 - 17:57:41 10.000,00 (proposta) 39.619.837/0002-30 - MINAS 
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 

 

22/11/2022 - 22:50:05 10.066,33 (proposta) 40.458.086/0001-15 - JANAU 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

 
 
 

22/11/2022 - 23:53:34 11.870,00 (proposta) 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO 
COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

 

23/11/2022 - 00:26:00 11.200,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print 
Comercio e Serviços de Informatica 
LTDA 

 

23/11/2022 - 08:17:52 10.000,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 08:38:56 5.298,00 (proposta) 29.776.421/0001-90 - A A VIEIRA 
EIRELI 

 

Válido 
 
 
 

Válido 
 
 
 

Válido 
 
 
 

Válido 

Válido 

Cancelado - Após analise dos documentos de habilitação apresentados 
pela empresa BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este 
pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de 
apresentar os seguintes itens, 9.1.6, c/c, c) e d), 9.3.6, 9.3.7, 9.5.1, 
9.5.2 e 9.5.4, do Instrumento convocatório, apresentou ainda 
EXTRADO DO SIMPLES NACIONAL DE 2020. Afirmamos ainda que, 
este pregoeiro e equipe de apoio, solicitou ainda da referida empresa, a 
comprovação de exequibilidade de seu valor proposto, bem como ficha 
técnica do item ofertado conforme o edital, onde a mesma não atendeu. 
24/11/2022 11:15:38 

 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 
 
 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 
 
 
 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a empresa 
A A VIEIRA EIRELI, não apresentou nenhum documento referente a 
sua habilitação. 24/11/2022 11:18:09 
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23/11/2022 - 08:43:39 7.000,00 (proposta) 09.263.279/0001-70 - Augusto Cesar 
Makoul Gasperin 

 
 
 

23/11/2022 - 08:57:38 5.796,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e 
Descartáveis Eireli 

 

23/11/2022 - 10:02:52 8.700,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:02:53 4.950,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:04:37 8.650,00 39.619.837/0002-30 - MINAS 
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:07:16 9.891,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO 
COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:08:15 9.300,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print 
Comercio e Serviços de Informatica 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:09:02 8.500,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:05 4.949,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:26 8.150,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:36 4.940,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:49 9.950,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE 
OLIVEIRA EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:10:53 4.939,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:29 8.131,26 39.619.837/0002-30 - MINAS 
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:11:45 8.100,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 

Válido 

 
Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 

Válido 

 
Válido 

 
 
 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 

Válido 
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23/11/2022 - 10:12:15 4.930,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:12:37 7.700,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:13:06 4.929,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:13:26 4.920,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:13:59 7.690,31 39.619.837/0002-30 - MINAS 
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:14:01 4.919,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:14:06 4.910,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:14:24 4.909,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 
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23/11/2022 - 10:14:33 4.900,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:17 4.899,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:24 4.890,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:28 7.650,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:15:56 4.889,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:16 4.880,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:34 4.750,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 
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23/11/2022 - 10:16:55 4.670,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:14 4.669,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:40 7.305,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:17:41 4.650,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:04 4.649,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:09 4.620,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:29 4.610,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:36 7.304,00 39.619.837/0002-30 - MINAS 
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
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23/11/2022 - 10:18:40 4.600,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:59 4.599,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:09 4.580,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:22 4.559,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:37 4.550,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:20:05 7.250,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:20:28 4.540,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 



Página 13 de 70 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/12/2022 às 10:54:34. 
Código verificador: 3FD48B 

 

23/11/2022 - 10:20:39 4.510,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:20:53 7.240,00 39.619.837/0002-30 - MINAS 
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:21:05 4.500,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:21:20 4.490,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:21:53 4.489,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:21:59 4.440,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:22:17 7.150,00 24.166.094/0002-12 - FINATTO 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:22:47 4.400,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 
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23/11/2022 - 10:23:09 4.350,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:23:34 4.349,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:24:13 4.300,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:25:00 4.299,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:25:11 4.250,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:25:50 4.249,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:26:05 4.200,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:26:33 4.199,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:26:56 4.100,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:27:21 4.099,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:27:50 4.000,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:28:17 3.999,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:28:58 3.900,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:29:29 3.899,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:29:54 3.800,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:30:38 3.799,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:30:45 3.700,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:31:01 3.699,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:31:27 3.600,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:31:46 3.599,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:32:04 3.500,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:32:11 3.499,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:32:18 3.400,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:32:38 3.399,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:32:47 3.300,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:33:00 3.299,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:33:14 3.298,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:33:24 3.297,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:33:31 3.293,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:34:07 3.292,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:34:20 3.287,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:34:38 3.285,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:34:50 3.280,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:34:58 3.279,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:35:10 3.277,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:35:23 3.273,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:35:46 3.270,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:36:08 3.268,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:36:44 3.260,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:37:08 3.254,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:38:27 3.240,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:38:34 3.239,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:38:49 3.238,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:39:01 3.230,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:39:21 3.220,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:39:36 3.215,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:39:49 3.210,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:40:05 3.205,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:40:21 3.200,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:40:48 3.100,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:41:02 3.099,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:41:24 3.095,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:41:44 3.094,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:41:56 3.090,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:42:11 3.089,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:42:30 3.050,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:42:42 3.049,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:43:15 3.000,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:43:32 2.999,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:43:48 2.900,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:44:00 2.899,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:44:34 2.800,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:44:48 2.799,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:45:54 2.700,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:46:25 2.699,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:47:09 2.600,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:47:30 2.599,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:48:02 2.550,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:48:12 2.549,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:48:45 2.540,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:49:27 2.539,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:50:07 2.500,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:50:26 2.499,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:50:50 2.400,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:51:03 2.399,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:51:30 2.300,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:52:36 2.299,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:52:49 2.200,00 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:53:33 2.199,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:53:59 2.169,75 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a 
impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que 
a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente 
entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe 
técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em 
questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 24/11/2022 
09:12:39 
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23/11/2022 - 10:54:21 2.168,75 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 
 

 

0002 - COMPUTADOR COMPLETO COM 4 núcleos e 8 threads,memoria DDR4 de no mínimo 8GB 
 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

11/11/2022 - 14:23:35 4.186,00 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON 
COMERCIO E SERVICOS EM 
INFORMATICA LTDA 

 

17/11/2022 - 09:17:15 4.634,40 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER 
EIRELI 

 
 
 

21/11/2022 - 13:30:32 4.675,00 (proposta)   01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA 
INFORMATICA LTDA 

 

21/11/2022 - 17:33:56 3.500,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

22/11/2022 - 11:36:53 4.500,00 (proposta) 14.037.664/0001-30 - UNINTER 
INFORMATICA S/A 

 

22/11/2022 - 11:51:34 3.220,26 (proposta) 07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO 
DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
EIRELI EPP 

 

22/11/2022 - 12:09:18 3.400,00 (proposta) 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/11/2022 - 13:49:25 3.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT 
SYSTENS LTDA 

 
 
 

22/11/2022 - 14:47:35 4.500,00 (proposta) 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

22/11/2022 - 15:48:01 3.500,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB 
TECNOLOGIA LTDA 

 
 
 

22/11/2022 - 16:28:36 4.678,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE 
OLIVEIRA EIRELI 

 

22/11/2022 - 16:52:04 5.300,00 (proposta) 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

 

22/11/2022 - 17:26:03 4.895,83 (proposta) 37.357.831/0001-25 - E. J. SABA 
LOPES EIRELI 

 
 
 

22/11/2022 - 17:33:16 4.802,40 (proposta) 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - 5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma 
descrição dos itens descritos no Termo de Referência, não podendo a 
proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no 
edital, sob pena de desclassificação. 

 

Válido 

Válido 

 
Válido 

Válido 

 
Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 

Válido 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 
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22/11/2022 - 19:00:24 4.589,98 (proposta) 23.140.602/0001-40 - GIFER 
COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMATICA LTDA 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

22/11/2022 - 22:37:50 4.100,00 (proposta)   11.607.273/0001-15 - bernardo daniel     Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

22/11/2022 - 22:50:44 4.254,00 (proposta) 40.458.086/0001-15 - JANAU 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

 
 
 

22/11/2022 - 23:56:04 4.680,00 (proposta) 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO 
COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

 

23/11/2022 - 00:25:59 4.500,00 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 00:26:23 5.500,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print 
Comercio e Serviços de Informatica 
LTDA 

 

23/11/2022 - 01:19:49 3.998,00 (proposta) 18.470.217/0001-20 - C B 
REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

 

23/11/2022 - 08:17:43 4.000,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 08:43:39 7.000,00 (proposta) 09.263.279/0001-70 - Augusto Cesar 
Makoul Gasperin 

 
 
 

23/11/2022 - 08:58:07 5.680,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e 
Descartáveis Eireli 

 

23/11/2022 - 10:02:24 3.215,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:04:09 3.399,99 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Válido 
 
 
 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 
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23/11/2022 - 10:04:10 3.210,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:04:12 3.207,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:04:47 3.997,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print 
Comercio e Serviços de Informatica 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:04:53 3.200,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:04:54 3.197,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:04:56 3.205,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:05:04 3.190,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:05:04 3.185,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:05:55 3.100,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:05:58 3.095,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 
 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:07:29 3.900,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO 
COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

Válido 

23/11/2022 - 10:09:04 3.099,99 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:09:06 3.090,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

23/11/2022 - 10:09:14 3.096,00 18.470.217/0001-20 - C B 
REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

Válido 

23/11/2022 - 10:09:17 3.095,99 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:09:19 3.089,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:09:21 3.086,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:09:22 3.085,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:09:26 3.081,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:09:27 3.080,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 
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23/11/2022 - 10:09:32 3.078,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:09:37 3.070,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:09:37 3.067,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:09:50 3.066,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:09:51 3.064,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:09:52 3.063,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:09:55 3.060,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:09:55 3.059,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:09:59 3.058,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA 
INFORMATICA LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:00 3.398,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print 
Comercio e Serviços de Informatica 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:00 3.056,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:02 3.055,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA 
INFORMATICA LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:02 3.050,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Válido 
 
 

Cancelado - 23/11/2022 10:10:37 
 
 
 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:10:04 3.053,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:04 3.049,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA 
INFORMATICA LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:06 3.047,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:09 3.046,00 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA 
INFORMATICA LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:11 3.044,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:14 3.048,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:17 3.020,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:18 3.017,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:20 3.043,39 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA 
INFORMATICA LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:20 3.042,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 
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23/11/2022 - 10:10:34 3.010,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:36 3.008,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:37 3.016,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:45 3.007,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:46 3.002,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:56 2.990,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:10:56 2.988,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:10:59 3.000,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:05 2.980,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:11:07 2.977,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:16 3.150,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE 
OLIVEIRA EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:11:25 2.950,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:26 2.948,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:28 2.970,00 18.470.217/0001-20 - C B 
REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

 

23/11/2022 - 10:11:40 2.900,00 18.470.217/0001-20 - C B 
REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

 

23/11/2022 - 10:11:41 2.895,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:53 2.947,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 
 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 
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23/11/2022 - 10:11:57 2.890,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:59 2.887,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:12:13 2.885,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:12:13 2.881,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:12:40 2.880,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:12:41 2.875,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:13:12 2.874,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:13:13 2.869,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 



Página 36 de 70 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/12/2022 às 10:54:34. 
Código verificador: 3FD48B 

 

23/11/2022 - 10:13:35 2.850,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:13:38 2.870,00 18.470.217/0001-20 - C B 
REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

 

23/11/2022 - 10:13:38 2.845,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:13:44 2.844,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:13:46 2.839,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:14:08 2.800,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:14:09 2.798,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:14:41 2.838,99 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 



Página 37 de 70 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/12/2022 às 10:54:34. 
Código verificador: 3FD48B 

 

23/11/2022 - 10:14:48 2.750,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:14:50 2.746,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:13 3.184,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print 
Comercio e Serviços de Informatica 
LTDA 

 

23/11/2022 - 10:15:23 2.725,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:24 2.722,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:25 2.720,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:29 2.716,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:15:45 2.700,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:46 2.697,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:19 2.696,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:19 2.694,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:29 2.680,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:33 2.678,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:42 2.677,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:45 2.673,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:16:47 2.650,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 

  LTDA equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

23/11/2022 - 10:16:49 2.647,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:17:09 2.672,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:17:15 2.646,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:17:16 2.643,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:17:17 2.642,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:17:19 2.640,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

23/11/2022 - 10:17:20 2.636,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:17:21 2.635,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:24 2.631,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:25 2.630,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:28 2.625,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:30 2.624,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:34 2.621,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:35 2.620,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:36 2.629,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:38 2.616,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:17:40 2.615,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:42 2.611,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:44 2.610,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:44 2.619,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:47 2.605,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:47 2.604,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:51 2.601,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:52 2.609,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 
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23/11/2022 - 10:17:53 2.600,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 

  LTDA equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

23/11/2022 - 10:17:57 2.598,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:18:00 2.597,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:18:01 2.595,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:18:04 2.594,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:18:06 2.590,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:18:08 2.589,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:18:10 2.584,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:18:12 2.583,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:18:15 2.578,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:18:21 2.577,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:18:23 2.572,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:18:25 2.571,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:18:27 2.565,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

23/11/2022 - 10:18:29 2.562,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:18:29 2.561,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:18:33 2.557,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:18:34 2.556,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 
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23/11/2022 - 10:18:39 2.560,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:39 2.552,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:42 2.551,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:45 2.548,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:46 2.547,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:49 2.543,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:49 2.500,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:51 2.499,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 
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23/11/2022 - 10:18:53 2.550,00 42.580.139/0001-00 - VOLGA 
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e 

  LTDA equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
Edital - 9.4 Qualificações Econômico-Financeira: 
A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 25/11/2022 10:48:45 

23/11/2022 - 10:18:54 2.497,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:18:56 2.496,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:00 2.494,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:19:01 2.493,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:06 2.488,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:19:07 2.487,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:10 2.483,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:19:13 2.482,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:15 2.478,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:19:15 2.477,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:19 2.473,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:19:20 2.472,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:24 2.467,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:19:27 2.466,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:30 2.463,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:19:31 2.462,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:34 2.459,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:19:37 2.458,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:19:40 2.453,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:19:42 2.452,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:45 2.448,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:45 2.460,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:46 2.447,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:48 2.837,00 18.470.217/0001-20 - C B 
REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

 

23/11/2022 - 10:19:49 2.445,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:50 2.444,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:54 2.442,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:57 2.441,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:19:59 2.438,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:20:02 2.437,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:04 2.433,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:20:04 2.432,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:10 2.429,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:20:10 2.428,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:15 2.423,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:20:17 2.422,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:20 2.419,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:20:22 2.418,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:26 2.413,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:20:28 2.412,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:38 2.410,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:20:40 2.409,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:43 2.404,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:20:45 2.403,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:48 2.401,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:20:50 2.400,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:52 2.397,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:20:52 2.396,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:20:57 2.393,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:21:00 2.392,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:02 2.389,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:21:12 2.388,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:16 2.385,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:21:17 2.384,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:21 2.382,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:21:21 2.381,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:25 2.379,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:21:25 2.378,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:30 2.374,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:21:30 2.373,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:36 2.369,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:21:37 2.368,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:41 2.366,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:21:44 2.365,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:45 2.362,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:21:46 2.361,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:51 2.358,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:21:55 2.357,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:21:57 2.355,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:21:59 2.354,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:22:03 2.351,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:22:03 2.350,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:22:07 2.345,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:22:08 2.344,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:22:13 2.339,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:22:13 2.338,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:22:17 2.334,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

23/11/2022 - 10:22:18 2.333,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

23/11/2022 - 10:22:23 2.330,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 
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23/11/2022 - 10:22:23 2.329,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:22:27 2.326,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:22:28 2.325,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:22:32 2.323,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:22:33 2.322,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:22:39 2.320,00 48.000.136/0001-28 - MR TECH 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:22:40 2.319,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:23:12 2.300,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:23:13 2.299,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
MR TECH INFORMATICA LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, 
constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida 
empresa declarou que é optante pelo simples nacional, mais não 
apresentou o extrado do simples. 25/11/2022 10:27:08 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 
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23/11/2022 - 10:23:28 2.298,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:23:29 2.297,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:23:40 2.296,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:23:42 2.295,00 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 
 

 

0003 - Nobreak 1200VA-120V, com Potência nominal de pico: 1200 VA / 600 W 
 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

11/11/2022 - 14:24:32 850,00 (proposta) 07.164.433/0001-21 - ELETRON 
COMERCIO E SERVICOS EM 
INFORMATICA LTDA 

 

17/11/2022 - 09:18:25 1.024,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER 
EIRELI 

 
 
 

21/11/2022 - 13:31:42 1.095,00 (proposta)   01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA 
INFORMATICA LTDA 

 

21/11/2022 - 17:35:03 1.200,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI 

 

22/11/2022 - 08:33:43 1.500,00 (proposta) 38.422.516/0001-05 - LICITA HB 
INFORMATICA LTDA 

 
 
 

22/11/2022 - 09:35:36 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

22/11/2022 - 11:52:04 957,96 (proposta) 07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO 
DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
EIRELI EPP 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - 5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma 
descrição dos itens descritos no Termo de Referência, não podendo a 
proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no 
edital, sob pena de desclassificação. 

 

Válido 

Válido 

 
Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - 5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma 
descrição dos itens descritos no Termo de Referência, não podendo a 
proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no 
edital, sob pena de desclassificação. 



Página 55 de 70 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/12/2022 às 10:54:34. 
Código verificador: 3FD48B 

 

22/11/2022 - 15:48:02 1.200,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB 
TECNOLOGIA LTDA 

 
 
 

22/11/2022 - 16:29:42 4.967,05 (proposta)  29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO 
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
INFORMATICA E 
ELETROELETRONICOS LTDA 

 

22/11/2022 - 16:52:48 1.250,00 (proposta) 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

 

22/11/2022 - 17:26:03 1.592,54 (proposta) 37.357.831/0001-25 - E. J. SABA 
LOPES EIRELI 

 
 
 

22/11/2022 - 17:33:20 1.098,60 (proposta) 63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 

22/11/2022 - 18:05:35 1.068,60 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE 
OLIVEIRA EIRELI 

 

22/11/2022 - 22:51:18 805,80 (proposta) 40.458.086/0001-15 - JANAU 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

 
 
 

22/11/2022 - 23:57:11 1.080,00 (proposta) 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO 
COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

 

23/11/2022 - 00:25:34 1.900,00 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 00:26:46 1.600,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print 
Comercio e Serviços de Informatica 
LTDA 

 

23/11/2022 - 08:17:47 800,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 08:38:56 2.962,29 (proposta) 29.776.421/0001-90 - A A VIEIRA 
EIRELI 

 
 

23/11/2022 - 08:43:39 3.000,00 (proposta) 09.263.279/0001-70 - Augusto Cesar 
Makoul Gasperin 

 
 
 

23/11/2022 - 08:58:41 1.325,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e 
Descartáveis Eireli 

 

23/11/2022 - 10:02:25 799,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:04:17 798,00 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:04:27 1.249,99 22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:04:43 795,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Cancelado - 5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma 
descrição dos itens descritos no Termo de Referência, não podendo a 
proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no 
edital, sob pena de desclassificação. 

 

Válido 
 
 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 

Válido 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Válido 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a empresa 
A A VIEIRA EIRELI, não apresentou nenhum documento referente a 
sua habilitação. 24/11/2022 11:18:09 

 

Cancelado - 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 
Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 
tal; 

 

Válido 

Válido 

 
 

Válido 
 
 

Cancelado - Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus 
atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, constatou 
que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não 
apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação. 25/11/2022 09:43:03 

 

Válido 
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23/11/2022 - 10:07:45 900,00 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO 
COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:08:07 794,00 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:08:41 790,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:09:53 789,00 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:09:59 1.001,14 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA 
INFORMATICA LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:15 780,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:10:28 779,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:10:45 778,00 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:11:07 777,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:14 776,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:11:26 855,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE 
OLIVEIRA EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:11:26 775,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:11:45 774,00 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

Válido 
 
 
 

Válido 

Válido 

 
 

Válido 

Válido 

Válido 

 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Válido 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
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23/11/2022 - 10:12:00 773,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:12:07 770,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:12:20 769,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:12:39 768,00 19.488.746/0001-14 - JOAO VICTOR 
SOUSA LOPES EIRELI 

 

23/11/2022 - 10:12:41 750,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:12:56 749,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:13:18 740,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:13:27 739,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 

Válido 

 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 



PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
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23/11/2022 - 10:13:38 700,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:13:52 699,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:14:16 650,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:15:03 649,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:15:43 620,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:16:04 619,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:16:15 600,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:16:48 599,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 



PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 
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23/11/2022 - 10:17:04 580,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:17:26 579,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:17:57 575,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:18:44 574,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:18:53 570,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:19:28 569,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:20:03 565,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:20:33 564,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 



PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 
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23/11/2022 - 10:20:52 562,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:21:16 561,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:21:44 550,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:22:52 549,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:23:01 540,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:23:19 530,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:23:42 520,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:25:04 519,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
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23/11/2022 - 10:25:38 515,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

 

23/11/2022 - 10:25:57 514,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 - 10:26:37 500,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

Válido 
 
 
 
 

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa 
IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e 
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a 
comprovação da exequibilidade de sua proposta apresentada, 
constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente 
desatualizada, bem como uma composição de preços, totalmente fora 
da realidade e incompativel com sua carga tributaria e logistica. 
Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi 
realizado pesquisa de mercado no PORTAL COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta 
devidamente demonstrato nos autos que a empresa IDEAL 
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer sua 
cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o 
item, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 
PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, no 
ato da presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não 
bastasse, em sua proposta realinhada apresentou o referido item 
totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 
23/11/2022 15:41:21 

 

Válido 

 
 

 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 

Item Data/Hora Enviado por Arquivo 

0003 23/11/2022 - 13:43:09 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

Notas Fiscais Atestado.zip 

0003 23/11/2022 - 13:52:06 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

Planilha de Formação de Custos.pdf 

0001 23/11/2022 - 14:54:10 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO 
IMPRESSORA.pdf 

0003 23/11/2022 - 16:50:46 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

Notas Fiscais Atestado + Planilha de 
Exequibilidade.zip 

0003 23/11/2022 - 16:57:20 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

Proposta Reajustada + Catálogo.zip 

0001 23/11/2022 - 17:09:43 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI PROPOSTA CONSOLIDADA POLYMEDH 
X IPIXUNA PE 9-2022-057.zip 

0003 23/11/2022 - 17:10:45 18.828.894/0003-30 - ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

Notas Fiscais Atestado + Planilha de 
Exequibilidade 2.zip 

0001 24/11/2022 - 11:41:55 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e 
Descartáveis Eireli 

PROPOSTA READEQUADA.zip 

0002 25/11/2022 - 11:12:53 18.470.217/0001-20 - C B 
REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

DOC. PROPOSTA.zip 

 
Documentos dos Fornecedores 

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de 
Expedição 

Data de 
Expedição 

Dt. de Validade Arquivo 

ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E 
ELETRONICOS, 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

22/11/2022 - 09:35 CAMILA GUEDES 
PENTEADO 

- - - - Documentos 
de 
habilitação 
conforme 
edital 
(arquivo 
único) 

POLYMEDH.EIRELI 22/11/2022 - 17:26 MARLENE MARIANO GRIPP - - - - Documentos 
de 
habilitação 
conforme 
edital 
(arquivo 
único) 

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1278486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1278517&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1278676&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1278676&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1278990&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1278990&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1279002&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1279017&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1279017&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1279018&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1279018&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1279683&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1280942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6795146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6795146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6795146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6795146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6795146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6795146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6795146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6797926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6797926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6797926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6797926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6797926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6797926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6797926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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C B REPRESENTACOES 
COMERCIO E SERVICOS 

23/11/2022 - 01:18 CLAUDIO BAIA 
FIGUEIREDO 

- - - - Documentos 
de 

LTDA   habilitação 
conforme 
edital 
(arquivo 
único) 

Bom Bons e Descartáveis 
Eireli 

23/11/2022 - 08:57 Jorge Luiz Antônio Velozo - - - - Documentos 
de 
habilitação 
conforme 
edital 
(arquivo 
único) 

 
 

Inabilitados  

Data Fornecedor CNPJ Detalhe 

24/11/2022 - 09:12:39 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0001 - Impressora multifuncional laser colorido profissional 
 

Desclassificação: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a impressora ofertada pela empresa POLYMEDH.EIRELI, constatou que a mesma não atende as especificações 
parte integrante do termo de referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente entendimento, esta comissão de licitação, solicitou a analise da equipe técnica, onde 
a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em questação não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 

Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão 

30/11/2022 - 15:40 05/12/2022 - 18:00 09/12/2022 - 18:00 

 
0001 - Impressora multifuncional laser colorido profissional 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

24.166.094/0002-12 - 
FINATTO DISTRIBUIDORA 
DE EQUIPAMENTOS LTDA 

 

23/11/2022 - 13:55:59 Senhor Pregoeiro alertamos que o equipamento ofertado NÃO atende ao TR. Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio informa ao requerente ou qualquer interessado que, os produtos apresentados serão encaminhado para equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Educação para as devidas analises, só após a referida analise o presente processo será adjudicado. 

 

08.255.726/0001-87 - 
PONTO INFO COMERCIO E 
SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 

 

24/11/2022 - 12:50:29 O produto apresentado pelo licitante vencedor não atende as especificações do 
solicitado no Edital!!!! 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio informa ao requerente ou qualquer interessado que, os produtos apresentados serão encaminhado para equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Educação para as devidas analises, só após a referida analise o presente processo será adjudicado. 

 

24.166.094/0002-12 - 
FINATTO DISTRIBUIDORA 
DE EQUIPAMENTOS LTDA 

 

25/11/2022 - 12:01:43 Senhor Prego eiro o equipamento ofertado HP M479fdw, não atende aos 
requisitos quanto: Velocidade; ADF para 70 folhas; Ciclo de trabalho para 60K, 
assim devendo a mesma ser desclassificada. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, afirma que serra desconsiderado todas as manifestações recursais feita antes de declaração do vencedor. 
 

24.166.094/0002-12 - 
FINATTO DISTRIBUIDORA 
DE EQUIPAMENTOS LTDA 

 

30/11/2022 - 15:14:54 Senhor Pregoeiro o equipamento ofertado HP M479fdw, não atende aos requisitos 
quanto: Velocidade; ADF para 70 folhas; Ciclo de trabalho para 60K, assim 
devendo a mesma ser desclassificada. 

 

Deferido 

 
39.619.837/0002-30 - MINAS 

SOLUCOES EM 
IMPRESSAO LTDA 

30/11/2022 - 15:15:55 MANIF. INT. DE RECURSO O PRODUTO HP M479fdw É INFERIOR AO 

LICITADO PORTANTO NÃO ATENDE AO EDITAL, SERÁ DEMONSTRANDO EM 
PELA RECURSAL, O PREGOEIRO ERROU AO INFORMAR QUE O PRODUTO 
ATENDE NAS MENSAGEM DO CHAT. INTENÇÃO DE RECURSO NÃO DEVE 
SER RECUSADA CFE ACÓRDÃO 339/2010 - TCU. 

Deferido 

 
40.458.086/0001-15 - JANAU 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 

30/11/2022 - 15:38:40 Declaramos nossa intenção de recurso em vista de nossa desclassificação pela 
maior validade de nossa proposta e pelo aceite de preços manifestadamente 
inexequiveis de outros licitantes. 

Deferido 

 
 

 

Recursos 

CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento 
 

24.166.094/0002-12 - 
FINATTO DISTRIBUIDORA 
DE EQUIPAMENTOS LTDA 

 

01/12/2022 - 08:42:18 Sr pregoeiro o equipamento ofertado o modelo HP 
M479fdw NÃO atende quanto as especificações 
mínimas exigidas, sendo um equipamento INFERIOR 
ao solicitado, conforme demonstraremos em RECURSO 
anexo. RECURSO ADM.pdf. 

 

Indeferido 

 
 

 

Julgamentos 

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6798640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6798640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6798640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6798640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6798640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6798640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6798640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6799184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6799184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6799184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6799184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6799184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6799184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6799184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Página 63 de 70 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/12/2022 às 10:54:34. 
Código verificador: 3FD48B 

 

 

Data do Julgamento Justificativa 
 

12/12/2022 - 10:40:38 Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, com supedâneo no art. 4º, inciso XIV, da Lei nº 10.520/2002, Instrumento Convocatório, Principio da Isonomia e 
Princípio da Razoabilidade, art. 43, `PAR`3º, dispõe a Lei nº 8.666/1993, Parecer Técnico. DECISÃO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES- 
ASSINADO.pdf. 

 

0002 - COMPUTADOR COMPLETO COM 4 núcleos e 8 threads,memoria DDR4 de no 
mínimo 8GB 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

63.848.345/0001-10 - 
POLYMEDH.EIRELI 

 

23/11/2022 - 17:01:34 iria solicitar no item 01 tambem extensão até 17:10 , estamos com algumas 
instabilidades na internet 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, concedera o prazo solicitado, espero que vossa exelência, apresente o item corretamentos pois o apresentado junto com a 
documentação não condiz com o termo de referencia. 

 

18.470.217/0001-20 - C B 
REPRESENTACOES 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 

 

24/11/2022 - 12:39:29 A empresa US EMPREENDIMENTOS LTDA, não cumpriu com exigências do 
edital para os seguintes itens: 
9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual; 9.3.7. Certidão 
(Nada Consta) de Distribuição Cível e Criminal originária do Estado de origem do 
participante; 9.4 Balanço Patrimonial incompleto (não apresentou DMPL, não 
apresentou extrato do simples nacional); 9.5.2. Comprovação de que é adimplente 
com o Município. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a requerente apresentou seu manifesto antes do final da fases do presente processo, logo o presente manifesto não 
faz mais sentido porque a empresa requerida foi inabilitada. 

 

40.458.086/0001-15 - JANAU 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 

 

24/11/2022 - 12:48:49 Vimos por meio deste, mui respeitosamente: declarar intenção de recurso para o 
item 2 para que segue:-A Empresa US EMPREENDIMENTOS LTDA, está com 
suas declarações inválidas pois foram declaradas para o dia 22 de novembro onde 
deveriam ser declaradas 
para o dia da licitação dia 23 de novembro, vale ressaltar que não está inserida a 
declaração de adimplência que deveria ser fornecida pela prefeitura de Ipixuna do 
para 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a requerente apresentou seu manifesto antes do final da fases do presente processo, logo o presente manifesto não 
faz mais sentido porque a empresa requerida foi inabilitada. 

 

48.000.136/0001-28 - MR 
TECH INFORMATICA LTDA 

 

24/11/2022 - 14:12:58 Declaro intenção de recurso pois o arrematante deixou de cumprir os requisitos do 
edital, onde não apresentou a certidão 9.3.7 certidão nada consta, nem a 
declaração do item 9.5.2 comprovando a adimplencia com o Municipio de Ipixuna 
do Pará, solicitamos a desclassificação do arrematante por não cumprir os 
requisitos do edital. Apresentaremos todas as razões na peça recursal. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a requerente apresentou seu manifesto antes do final da fases do presente processo, logo o presente manifesto não 
faz mais sentido porque a empresa requerida foi inabilitada. 

 

22.648.969/0001-06 - US 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

25/11/2022 - 10:10:22 Sr. por qual motivo nossa empresa US EMPREENDIMENTOS foi desclassificada 
do certame? no Chat voce nao faz mencionamento ao nome da empresa 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Retificando, Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, considerando que, a administração pode rever seus atos a qualquer tempo, 
ressalta que, após reanalise dos documentos apresentados pela empresa US EMPREENDIMENTOS LTDA, constatou que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 
9.5.1 e 9.5.2, apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não apresentou o extrato do 
simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e principio da vinculação.- 

 

48.000.136/0001-28 - MR 
TECH INFORMATICA LTDA 

 

25/11/2022 - 11:07:40 Manifesto intenção em recorrer da inabilitação da empresa, uma vez que há 
ilegalidade pelo motivo exposto, como será demonstrado nas razões recursais. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à 
Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade e Principio da Igualdade. 
O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no 
ato convocatório. 
Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, tendo sido, portanto, respeitado o prazo de 03 (três) 
dias úteis previsto no edital e nas leis de regência e em nenhum momento foi impetrado impugnações ao presente edital. 

 

48.000.136/0001-28 - MR 
TECH INFORMATICA LTDA 

 

25/11/2022 - 12:06:33 Manifesto intenção em recorrer da inabilitação da empresa, uma vez que há 
ilegalidade pelo motivo exposto, como será demonstrado nas razões recursais. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, afirma que serra desconsiderado todas as manifestações recursais feita antes de declaração do vencedor. ou seja a referida 
manifestação foi registrada dia 25/11/2022, as 12:06:33, foi declarado os vencedores pelo pregoeiro e equipe de apoio dia 30/11/2022, onde foi aberto o prazo recursal conforme 
preve a Lei Federal 10.520/002, Decreto Federal 10.024/2019 e Instrumento Convocatório. 

 

40.458.086/0001-15 - JANAU 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 

 

30/11/2022 - 15:38:45 Declaramos nossa intenção de recurso em vista de nossa desclassificação pela 
maior validade de nossa proposta e pelo aceite de preços manifestadamente 
inexequiveis de outros licitantes. 

 

Deferido 

 
 

 

0003 - Nobreak 1200VA-120V, com Potência nominal de pico: 1200 VA / 600 W 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

40.458.086/0001-15 - JANAU 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 

 

24/11/2022 - 12:58:13 Vimos mui respeitosamente declarar intenção de recurso em desfavor de ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.828.894/0003-30 em face 
que não consta certidão específica da referida empresa onde ao lugar dela foi 
colocada a DEFIS de 2022 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente informar ao requerente JANAU COMERCIO E SERVICOS LTDA, no 
Instrumento Convocatório não consta nenhuma exigência de apresentação de CERTIDÃO ESPECIFICA, logo o manifesto da requerente supramencionada é apenas protelatório. 
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40.458.086/0001-15 - JANAU 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 

30/11/2022 - 15:38:51 Declaramos nossa intenção de recurso em vista de nossa desclassificação pela 
maior validade de nossa proposta e pelo aceite de preços manifestadamente 
inexequiveis de outros licitantes. 

Deferido 

 
 

 
 

Chat  

Data Apelido Frase 

23/11/2022 - 09:05:29 Pregoeiro Bom Dia, sejam todos bem vindos, este Pregoeiro e Equipe de Apoio deseja sucessos á todos, aproveito o 
incejo para informa que, os valores aqui previstos são de inteira responsabilidades dos senhores, não 
cabendo recusa de assinatura do contrato, negar-se a entregar o produto, retardar a entrega, caso isso 
ocorra a licitante sofrera as penalidades prevista em lei, podendo se estender para sócios e representantes 
(se for o caso). 

23/11/2022 - 09:06:15 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

23/11/2022 - 09:35:56 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 7000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:35:56 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:36:10 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 10066,33 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:36:10 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:36:24 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 13136,04 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:36:24 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:36:38 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 7000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:36:38 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:36:49 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 4254,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:36:49 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:36:56 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 4100,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:36:56 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:37:07 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 4895,83 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:37:07 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:37:16 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 3500,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:37:16 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:37:27 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 3000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:37:27 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:37:51 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 3000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:37:51 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:38:04 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 805,80 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:38:04 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:38:13 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1592,54 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:38:13 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:38:22 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1200,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:38:22 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:38:34 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1500,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:38:34 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:39:31 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 4589,98 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:39:32 Sistema Motivo: 8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

23/11/2022 - 09:47:37 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 957,96 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:47:37 Sistema Motivo: 5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo de 
Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no edital, sob 
pena de desclassificação. 

23/11/2022 - 09:50:16 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 4634,40 cancelada pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 09:50:16 Sistema Motivo: 5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo de 
Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no edital, sob 
pena de desclassificação. 

23/11/2022 - 09:54:47 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 4967,05 cancelada pelo pregoeiro. 
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23/11/2022 - 09:54:47 Sistema Motivo: 5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo de 
Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no edital, sob 
pena de desclassificação. 

 

23/11/2022 - 09:55:32 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1024,00 cancelada pelo pregoeiro. 
 

23/11/2022 - 09:55:32 Sistema Motivo: 5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo de 
Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no edital, sob 
pena de desclassificação. 

 

23/11/2022 - 09:57:47 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 
 

23/11/2022 - 09:57:48 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. 

 

23/11/2022 - 09:57:48 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será 
desconsiderado. 

 

23/11/2022 - 09:59:26 Pregoeiro Bom Dia senhores licitantes, sejam todos bem vindos, desde já desejo sucesso a todos, aproveito para 
informa que os valores aqui propostos são de inteira responsabilidades dos senhores, não cabendo pleitear 
valores futuros ou recusar-se a fornecer, em caso de duvidas este pregoeiro solicitará a comprovação da 
exequibilidade das propostas conforme prevê o edital. 

 

23/11/2022 - 10:02:03 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 
 

23/11/2022 - 10:02:03 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

23/11/2022 - 10:02:06 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 10:02:06 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

23/11/2022 - 10:02:07 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 10:02:07 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 
 

23/11/2022 - 10:10:22 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 3.398,00 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo 
seu registro. 

23/11/2022 - 10:10:37 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 3.398,00 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro. 

23/11/2022 - 10:25:32 Pregoeiro Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ressalta que, será solicitado a comprovação da exequibilidade dos valores 
aqui proposto, bem como notas fiscais de entrada para comprovação. 

 

23/11/2022 - 10:25:42 Sistema O item 0002 foi encerrado. 
 

23/11/2022 - 10:28:37 Sistema O item 0003 foi encerrado. 
 

23/11/2022 - 10:56:23 Sistema O item 0001 foi encerrado. 
 

23/11/2022 - 11:01:23 Sistema O item 0001 teve como arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com 
lance de R$ 2.168,75. 

23/11/2022 - 11:01:23 Sistema O item 0002 teve como arrematante US EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.295,00. 

23/11/2022 - 11:01:23 Sistema O item 0003 teve como arrematante ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME com lance de R$ 500,00. 

 

23/11/2022 - 11:01:24 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. 
 

23/11/2022 - 11:01:55 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 13:02. 

23/11/2022 - 11:04:15 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 13:05. 

23/11/2022 - 11:04:15 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, afirma que será concedido o prazo de 2(Duas) horas, para o 
licitante vencedor protocole nesta plataforma sua proposta realinhada. 

 

23/11/2022 - 11:14:59 F. ELTEK DISTRIBUIDO... Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro, estamos no limite de lance para este item, não conseguimos conceder 
descontos. 

 

23/11/2022 - 11:32:10 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 11:38:55 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 12:22:20 F. US EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

Negociação Item 0002: Chegamos a nossa melhor oferta na fase de lances para o item Sr. em breve iremos 
inserir nossa proposta readequada, conforme solicitada neste portal. 

 

23/11/2022 - 12:53:50 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 12:55:37 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 13:13:35 Pregoeiro Analisando documentos de habilitação. 

23/11/2022 - 13:40:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 23/11/2022. 
 

23/11/2022 - 13:40:34 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 
E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, notas fiscais, contrato e/ou nota de enpenhos, 
para complementar e comprovar a veracidade do atestado apresentado. 

23/11/2022 - 13:42:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 23/11/2022. 

23/11/2022 - 13:42:50 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 
E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, a comprovação da exequibilidade do valor 
proposto, em conformidade com; o item, 7.9.1, do Instrumento Convocatório. 

 

23/11/2022 - 13:43:09 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 13:52:06 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 13:54:51 F. ELTEK DISTRIBUIDO... Documentação Item 0003: Documentos enviados, ficamos á disposição. 
 

23/11/2022 - 13:55:59 Sistema O fornecedor FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de 
recurso para o item 0001. 

 

23/11/2022 - 14:03:11 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que só será considerada as intenções recursais protocoladas 
dentro do prazo, em conformidade com o Decreto 10.024/2019, ou seja, o referido prazo ainda nem se quer 
foi aberto. 

 

23/11/2022 - 14:35:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 23/11/2022. 



Página 66 de 70 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/12/2022 às 10:54:34. 
Código verificador: 3FD48B 

 

23/11/2022 - 14:35:41 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa IDEAL PAPELARIA COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI, a comprovação da exequibilidade do valor proposto, em conformidade com o item, 7.9.1, 
do Instrumento Convocatório. 

23/11/2022 - 14:54:10 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 15:41:21 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo. 

23/11/2022 - 15:41:21 Sistema Motivo: Após analise dos documentos apresentados pela empresa IDEAL PAPELARIA COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens; 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4. Ressaltamos que, ao solicitar a comprovação da exequibilidade de sua 
proposta apresentada, constatou que, a mesma apresentou uma nota fiscal totalmente desatualizada, bem 
como uma composição de preços, totalmente fora da realidade e incompativel com sua carga tributaria e 
logistica. Ressaltamos ainda que na fase interna do presente processo, foi realizado pesquisa de mercado no 
PORTAL COMPRAS GOVERNAMENTAIS, bem como junto aos fornecedores, logo resta devidamente 
demonstrato nos autos que a empresa IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ao fornecer 
sua cotação para a formalização do orçamento extimado, ofertou para o item, IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA PROFISSIONAL, um valor unitário de R$: 15.290,00, como agora, 
no ato da... (CONTINUA) 

23/11/2022 - 15:41:21 Sistema (CONT. 1) presente sessão, ofertou um valor de R$: 2.168,75, como se não bastasse, em sua proposta 
realinhada apresentou o referido item totalmente em desacordo com o termo de referencia anexo I. 

23/11/2022 - 15:41:21 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo 
pregoeiro. 

23/11/2022 - 15:41:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 2.169,75. 

23/11/2022 - 16:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/11/2022. 

23/11/2022 - 16:31:49 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa POLYMEDH.EIRELI, a proposta realinhada, 
bem como composição de preços e nota de entrada, solicitamos ainda a ficha técnica do produto ofertado 
para que fique bem claro o que estar sendo ofertado e principalmente para facilitara a analise dos técnicos 
da prefeitura. 

23/11/2022 - 16:41:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/11/2022. 

23/11/2022 - 16:41:25 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, como sinal de boa fé oportuniza a empresa ELTEK 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para que 
a mesma apresente a comprovação da exequibilidade de sua proposta em conformidade com o item, 7.9.1, 
do Instrumento Convocatório. 

23/11/2022 - 16:44:59 F. ELTEK DISTRIBUIDO... Documentação Item 0003: Sr. Pregoeiro nos últimos anexos enviamos as notas fiscais referentes ao nosso 
atestado de capacidade técnica e a planilha de formação de custos do nosso produto, existe algum 
documento em específico que ainda seja necessário para comprovação da exequibilidade do produto? 

23/11/2022 - 16:50:46 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 16:53:19 Pregoeiro NOBREAK 1200VA-120V, COM POTÊNCIA NOMINAL DE PICO: 1200 VA / 600 W 

23/11/2022 - 16:57:03 F. ELTEK DISTRIBUIDO... Documentação Item 0003: Solicito mais 10 Minutos para responder a diligência, estamos solicitando nota 
fiscal do produto para comprovação. 

23/11/2022 - 16:57:20 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 16:58:53 F. ELTEK DISTRIBUIDO... Documentação Item 0003: É possível a extensão do prazo até as 17:10? 

23/11/2022 - 17:01:34 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002. 

23/11/2022 - 17:06:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

23/11/2022 - 17:06:34 Sistema Intenção: iria solicitar no item 01 tambem extensão até 17:10 , estamos com algumas instabilidades na 
internet 

23/11/2022 - 17:06:34 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, concedera o prazo solicitado, espero que vossa exelência, 
apresente o item corretamentos pois o apresentado junto com a documentação não condiz com o termo de 
referencia. 

23/11/2022 - 17:07:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 23/11/2022. 

23/11/2022 - 17:07:52 Sistema Motivo: Este Pregoeiro esta estendendo o prazo conforme solitado 

23/11/2022 - 17:08:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 23/11/2022. 

23/11/2022 - 17:08:23 Sistema Motivo: Este Pregoeiro esta estendendo o prazo conforme solicitado 

23/11/2022 - 17:09:43 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 17:10:45 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo. 

23/11/2022 - 17:11:32 Pregoeiro Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, informa a todos os interessados que 
após o prazo concedido, o presente processo cera suspenso e retornará dia 24 de Novembro a partir das 
09:00h. 

24/11/2022 - 09:05:57 Pregoeiro Bom Dia a todos, estamos reiniciando o presente pregão 

24/11/2022 - 09:12:39 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

24/11/2022 - 09:12:39 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, ao analisar a impressora ofertada pela empresa 
POLYMEDH.EIRELI, constatou que a mesma não atende as especificações parte integrante do termo de 
referencia anexo I. Ressaltamos que, para subsidiar o presente entendimento, esta comissão de licitação, 
solicitou a analise da equipe técnica, onde a mesma afirmou que o item ofertado pela empresa em questação 
não atende o termo de referencia anexo I, muito menos as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. 

24/11/2022 - 09:12:39 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 
4.952,00. 

24/11/2022 - 09:51:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 24/11/2022. 

24/11/2022 - 09:51:34 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, solicita da empresa BRAVAR 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, a comprovação da exequibilidade de sua proposta, em conformidade 
com o item, 7.9.1, do Instrumento Convocatório, bem como, catalogo e/ou ficha técnica do item, para que 
possamos analisar e conformar sua especificação de acordo com o termo de referencia. 

24/11/2022 - 09:52:13 Pregoeiro Confirma 

24/11/2022 - 11:15:38 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo. 
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24/11/2022 - 11:15:38 Sistema Motivo: Após analise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa BRAVAR COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.1.6, c/c, c) e d), 9.3.6, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.4, do Instrumento convocatório, apresentou 
ainda EXTRADO DO SIMPLES NACIONAL DE 2020. Afirmamos ainda que, este pregoeiro e equipe de 
apoio, solicitou ainda da referida empresa, a comprovação de exequibilidade de seu valor proposto, bem 
como ficha técnica do item ofertado conforme o edital, onde a mesma não atendeu. 

24/11/2022 - 11:15:38 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

24/11/2022 - 11:15:38 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante A A VIEIRA EIRELI com lance de R$ 5.298,00. 

24/11/2022 - 11:18:09 Sistema O fornecedor A A VIEIRA EIRELI foi inabilitado no processo. 

24/11/2022 - 11:18:09 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a empresa A A VIEIRA EIRELI, não apresentou 
nenhum documento referente a sua habilitação. 

24/11/2022 - 11:18:09 Sistema O fornecedor A A VIEIRA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

24/11/2022 - 11:18:09 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com lance de R$ 5.796,00. 

24/11/2022 - 11:22:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 24/11/2022. 

24/11/2022 - 11:22:11 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa Bom Bons e Descartáveis Eireli, proposta 
realinhada, composição de preços em confomidade com o item 7.9.1, do edital, bem como, catalogo e/ou 
ficha técnica para comprovação da especificação em conformidade com termo de referencia. 

24/11/2022 - 11:27:13 F. Bom Bons e Descar... Documentação Item 0001: OK ! IREMOS ENVIAR ! 

24/11/2022 - 11:41:55 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. 

24/11/2022 - 11:48:25 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:00 do dia 24/11/2022. 

24/11/2022 - 11:48:25 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, informa à empresa US 
EMPREENDIMENTOS LTDA, que, o item ganho pela mesma, foi analisado e aprovado pela equipe técnica, 
não será aceito no ato da entrega item com especificação di 

24/11/2022 - 11:51:23 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:00 do dia 24/11/2022. 

24/11/2022 - 11:51:23 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, informa à empresa US 
EMPREENDIMENTOS LTDA, que, o item ganho pela mesma, foi analisado e aprovado pela equipe técnica, 
não será aceito no ato da entrega item com especificação di 

24/11/2022 - 11:54:12 Pregoeiro Retificando. Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, informa à empresa ELTEK, 
que, o item ganho pela mesma, foi analisado e aprovado pela equipe técnica, não será aceito no ato da 
entrega item com especificação diferente. 

24/11/2022 - 11:55:53 Pregoeiro Retificando. Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, informa à empresa US 
EMPREENDIMENTOS LTDA, que, o item ganho pela mesma, foi analisado e aprovado pela equipe técnica, 
não será aceito no ato da entrega item com especificação diferente. 

24/11/2022 - 11:57:49 Pregoeiro Este Pregoeiro e Equipe de apoio, informa, caso alguma dessas empresas citadas quiram desistir dos seus 
itens e/ou proposta ofertada esse e o momento. 

24/11/2022 - 12:10:26 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE 
INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 

24/11/2022 - 12:10:40 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA. 

24/11/2022 - 12:20:17 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que o item ofertado pela empresa BOM BONS, esta sendo 
analisada pela equipe técnica. 

24/11/2022 - 12:24:03 Pregoeiro Considerando, que hoje é dia do jogo da seleção brasileira na copa do mundo, onde todos os servidores do 
Municipio de Ipixuna do Pará, trabalharam apenas meio periodo, por força de Decreto Municipal, este 
Presente pregão fica suspenso, onde o mesmo retornará, dia 25 de Novembro de 2022, a partir das 10:00h. 

24/11/2022 - 12:39:29 Sistema O fornecedor C B REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de 
recurso para o item 0002. 

24/11/2022 - 12:48:49 Sistema O fornecedor JANAU COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002. 

24/11/2022 - 12:50:29 Sistema O fornecedor PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP/SS declarou 
intenção de recurso para o item 0001. 

24/11/2022 - 12:58:13 Sistema O fornecedor JANAU COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003. 

24/11/2022 - 14:12:58 Sistema O fornecedor MR TECH INFORMATICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002. 

25/11/2022 - 09:07:54 Pregoeiro Estamos retornando a presente sessão. 

25/11/2022 - 09:17:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003. 

25/11/2022 - 09:17:04 Sistema Intenção: Vimos mui respeitosamente declarar intenção de recurso em desfavor de ELTEK DISTRIBUIDORA 
DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 18.828.894/0003-30 em face que não consta certidão específica da referida empresa onde ao lugar dela 
foi colocada a DEFIS de 2022 

25/11/2022 - 09:17:04 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente 
informar ao requerente JANAU COMERCIO E SERVICOS LTDA, no Instrumento Convocatório não consta 
nenhuma exigência de apresentação de CERTIDÃO ESPECIFICA, logo o manifesto da requerente 
supramencionada é apenas protelatório. 

25/11/2022 - 09:39:03 Sistema A habilitação do item 0002 foi revertida. 

25/11/2022 - 09:39:03 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, considerando que, a 
administração pode rever seus atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS E 
EXPORTAÇÃO LTDA, constatou que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e como a empresa declarou que é 
optante pelo simples nacional, não apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e principio da vinculação. 

25/11/2022 - 09:43:03 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo. 

25/11/2022 - 09:43:03 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, considerando que, a 
administração pode rever seus atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS E 
EXPORTAÇÃO LTDA, constatou que, a mesma deixou de apresentar os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, 
apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e como a empresa declarou que é 
optante pelo simples nacional, não apresentou o extrato do simples. Neste sentido este pregoeiro e equipe 
de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e principio da vinculação. 
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25/11/2022 - 09:43:03 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro. 

25/11/2022 - 09:43:03 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MR TECH INFORMATICA LTDA com lance de R$ 2.320,00. 

25/11/2022 - 10:10:23 Sistema O fornecedor US EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002. 

25/11/2022 - 10:14:52 Pregoeiro Retificando, Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, considerando que, a 
administração pode rever seus atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa US EMPREENDIMENTOS LTDA, constatou que, a mesma deixou de apresentar 
os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não apresentou o extrato do simples. Neste 
sentido este pregoeiro e equipe de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação.- 

25/11/2022 - 10:16:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

25/11/2022 - 10:16:09 Sistema Intenção: Sr. por qual motivo nossa empresa US EMPREENDIMENTOS foi desclassificada do certame? no 
Chat voce nao faz mencionamento ao nome da empresa 

25/11/2022 - 10:16:09 Sistema Justificativa: Retificando, Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, considerando 
que, a administração pode rever seus atos a qualquer tempo, ressalta que, após reanalise dos documentos 
apresentados pela empresa US EMPREENDIMENTOS LTDA, constatou que, a mesma deixou de apresentar 
os itens, 9.3.2, 9.3.7, 9.5.1 e 9.5.2, apresentou o item, 9.4, incompleto, ou seja faltou apresentar DMPL, e 
como a empresa declarou que é optante pelo simples nacional, não apresentou o extrato do simples. Neste 
sentido este pregoeiro e equipe de apoio com fulcro no principio da Igualdade, Isonomia, legalidade e 
principio da vinculação.- 

25/11/2022 - 10:27:08 Sistema O fornecedor MR TECH INFORMATICA LTDA foi inabilitado no processo. 

25/11/2022 - 10:27:08 Sistema Motivo: Após analise dos documentos apresentados pela empresa MR TECH INFORMATICA LTDA, este 
pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de cumprir com o itens, 9.5.4 (em sua 
totalidade), 9.4, c/c i7), 1), em sua totalidade, bem como a referida empresa declarou que é optante pelo 
simples nacional, mais não apresentou o extrado do simples. 

25/11/2022 - 10:27:08 Sistema O fornecedor MR TECH INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro. 

25/11/2022 - 10:27:08 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de 
R$ 2.550,00. 

25/11/2022 - 10:48:45 Sistema O fornecedor VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado no processo. 

25/11/2022 - 10:48:45 Sistema Motivo: Após analise dos documentos apresentados pela empresa VOLGA COMERCIAL DE 
EQUIPAMENTOS LTDA, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que a mesma deixou de apresentar os 
seguintes itens, 9.3.7, 9.5.1, 9.5.2 e 9.4, Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico- 
financeira limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; Edital - 9.4 Qualificações 
Econômico-Financeira: A lei 8666/93 no seu art. 31, inciso I diz: Art. 31. A documentação relativa à 
qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da... (CONTINUA) 

25/11/2022 - 10:48:45 Sistema (CONT. 1) lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

25/11/2022 - 10:48:45 Sistema O fornecedor VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo 
pregoeiro. 

25/11/2022 - 10:48:45 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante C B REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA com 
lance de R$ 2.837,00. 

25/11/2022 - 10:57:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 25/11/2022. 

25/11/2022 - 10:57:22 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, solicita da empresa C B 
REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, proposta realinhada, composição de preço, para 
comprovação da exequibilidade do valor proposta, acompanhada do catalogo e/ou ficha técnica, para facilitar 
a analise desta comissão e equipe técnica. Conforme item, 7.9.1 do Instrumento Convocatório. 

25/11/2022 - 11:07:40 Sistema O fornecedor MR TECH INFORMATICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002. 

25/11/2022 - 11:12:53 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo. 

25/11/2022 - 11:37:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

25/11/2022 - 11:37:05 Sistema Intenção: Senhor Pregoeiro alertamos que o equipamento ofertado NÃO atende ao TR. 

25/11/2022 - 11:37:05 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio informa ao requerente ou qualquer interessado que, os 
produtos apresentados serão encaminhado para equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação para 
as devidas analises, só após a referida analise o presente processo será adjudicado. 

25/11/2022 - 11:37:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

25/11/2022 - 11:37:39 Sistema Intenção: O produto apresentado pelo licitante vencedor não atende as especificações do solicitado no 
Edital!!!! 

25/11/2022 - 11:37:39 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio informa ao requerente ou qualquer interessado que, os 
produtos apresentados serão encaminhado para equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação para 
as devidas analises, só após a referida analise o presente processo será adjudicado. 

25/11/2022 - 11:40:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

25/11/2022 - 11:40:57 Sistema Intenção: A empresa US EMPREENDIMENTOS LTDA, não cumpriu com exigências do edital para os 
seguintes itens: 9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual; 9.3.7. Certidão (Nada 
Consta) de Distribuição Cível e Criminal originária do Estado de origem do participante; 9.4 Balanço 
Patrimonial incompleto (não apresentou DMPL, não apresentou extrato do simples nacional); 9.5.2. 
Comprovação de que é adimplente com o Município. 

25/11/2022 - 11:40:57 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a requerente apresentou seu manifesto antes do 
final da fases do presente processo, logo o presente manifesto não faz mais sentido porque a empresa 
requerida foi inabilitada. 

25/11/2022 - 11:41:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

25/11/2022 - 11:41:46 Sistema Intenção: Vimos por meio deste, mui respeitosamente: declarar intenção de recurso para o item 2 para que 
segue:-A Empresa US EMPREENDIMENTOS LTDA, está com suas declarações inválidas pois foram 
declaradas para o dia 22 de novembro onde deveriam ser declaradas para o dia da licitação dia 23 de 
novembro, vale ressaltar que não está inserida a declaração de adimplência que deveria ser fornecida pela 
prefeitura de Ipixuna do para 
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25/11/2022 - 11:41:46 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a requerente apresentou seu manifesto antes do 
final da fases do presente processo, logo o presente manifesto não faz mais sentido porque a empresa 
requerida foi inabilitada. 

25/11/2022 - 11:42:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

25/11/2022 - 11:42:25 Sistema Intenção: Declaro intenção de recurso pois o arrematante deixou de cumprir os requisitos do edital, onde não 
apresentou a certidão 9.3.7 certidão nada consta, nem a declaração do item 9.5.2 comprovando a 
adimplencia com o Municipio de Ipixuna do Pará, solicitamos a desclassificação do arrematante por não 
cumprir os requisitos do edital. Apresentaremos todas as razões na peça recursal. 

25/11/2022 - 11:42:25 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a requerente apresentou seu manifesto antes do 
final da fases do presente processo, logo o presente manifesto não faz mais sentido porque a empresa 
requerida foi inabilitada. 

25/11/2022 - 11:55:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

25/11/2022 - 11:55:21 Sistema Intenção: Manifesto intenção em recorrer da inabilitação da empresa, uma vez que há ilegalidade pelo motivo 
exposto, como será demonstrado nas razões recursais. 

25/11/2022 - 11:55:21 Sistema Justificativa: O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e da 
objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas 
estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade e Principio 
da Igualdade. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, 
impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. Até 3 
(três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o Edital, tendo sido, portanto, respeitado o prazo de 03 (três) dias úteis previsto no edital e nas leis 
de regência e em nenhum momento foi impetrado impugnações ao presente edital. 

25/11/2022 - 11:57:45 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli. 

25/11/2022 - 11:57:52 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C B REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA. 

25/11/2022 - 12:01:43 Sistema O fornecedor FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de 
recurso para o item 0001. 

25/11/2022 - 12:02:57 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa a todos os interessados que todos os itens ofertados bem como 
seus valores, serão devidamente analisados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, só 
após a referida analise e emissão de parecer técnico ou qualquer outro documento que confirme, aprove os 
produtos e valores apresentados, o presente processo será adjudicado ou não conforme aprovação. 

25/11/2022 - 12:06:33 Sistema O fornecedor MR TECH INFORMATICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002. 

25/11/2022 - 12:08:22 Pregoeiro Informamos ainda que o presente processo será suspensa para as devidas analises supramencionadas, 
informamos ainda que, antes da reabertura da presente sessão todos serão comunicados um dia antes 
atrâves desta plataforma eletônca. 

29/11/2022 - 08:44:37 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que, a presente sessão retornará dia 30 de Novembro de 2022. 

30/11/2022 - 08:20:58 Pregoeiro Bom Dia, estamos reiniciando o presente certame, sejam todos bem vindos. 

30/11/2022 - 08:26:55 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, informa á todos os interessados que, o 
presente pregão ainda não foi declarado nenhum vencedor, este pregoeiro na sessão anterior encaminhou 
as melhores propotas apresentadas para analise da equipe técnica, informamos ainda que, o parecer de 
analise estar previsto para hojê, onde este pregoeiro está aguardando para que só assim declare as 
propostas até aqui classificada como vencedoras ou não. 

30/11/2022 - 08:32:14 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa ainda que só após declarado a proposta vencedora, será aberto o 
prazo legal para qualquer empresa manifestar intenção recursal ou não, na presente plataforma eletrônica 
para todos os interessados tenham acesso. 

30/11/2022 - 14:48:04 Pregoeiro Boa Tarde a todos, ato continuo. 

30/11/2022 - 15:09:43 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, informa à todos os interessados que a 
Secretaria Municipal de Educação de Ipixuna do Pará, por intermédio de sua equipe técnica, bem como, seu 
ordenador de despesa, a Sra. Glaucia da Conceição Santana Rodrigues da Silva, protocolaram neste 
departamento de licitações e contrato, protocolo nº I-00/000000/004333/2022, onde o mesmo afirma que, os 
itens ofertados encontram-se em conformidade com suas necessidades, bem como tem as mesma 
caracteristicas dos itens solictado inicialmente pela secretaria supramencionada. Diante do parecer técnico 
da secretaria municipal de educação, este pregoeiro e equipe de apoio, declará que, as propostas 
clasificadas são vencedoras do presente certame, e aproveita o incejo para informa que, a partir da 
declaração dos vencedores será aberto o prazo para manifestação de instenções recursais, em 
comfomidade com a Lei Federal 10.520/002, bem como Decreto Federal nº... (CONTINUA) 

30/11/2022 - 15:09:43 Pregoeiro (CONT. 1) 10.024/2019 e Instrumento Convocatório. 

30/11/2022 - 15:10:31 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/11/2022 às 15:40. 

30/11/2022 - 15:14:54 Sistema O fornecedor FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de 
recurso para o item 0001. 

30/11/2022 - 15:15:55 Sistema O fornecedor MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o 
item 0001. 

30/11/2022 - 15:38:40 Sistema O fornecedor JANAU COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001. 

30/11/2022 - 15:38:45 Sistema O fornecedor JANAU COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002. 

30/11/2022 - 15:38:51 Sistema O fornecedor JANAU COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003. 

30/11/2022 - 16:05:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

30/11/2022 - 16:05:34 Sistema Intenção: Senhor Prego eiro o equipamento ofertado HP M479fdw, não atende aos requisitos quanto: 
Velocidade; ADF para 70 folhas; Ciclo de trabalho para 60K, assim devendo a mesma ser desclassificada. 

30/11/2022 - 16:05:34 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, afirma que serra desconsiderado todas as manifestações 
recursais feita antes de declaração do vencedor. 

30/11/2022 - 16:05:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001. 

30/11/2022 - 16:05:46 Sistema Intenção: Senhor Pregoeiro o equipamento ofertado HP M479fdw, não atende aos requisitos quanto: 
Velocidade; ADF para 70 folhas; Ciclo de trabalho para 60K, assim devendo a mesma ser desclassificada. 

30/11/2022 - 16:06:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001. 
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30/11/2022 - 16:06:20 Sistema Intenção: MANIF. INT. DE RECURSO O PRODUTO HP M479fdw É INFERIOR AO LICITADO PORTANTO 
NÃO ATENDE AO EDITAL, SERÁ DEMONSTRANDO EM PELA RECURSAL, O PREGOEIRO ERROU AO 
INFORMAR QUE O PRODUTO ATENDE NAS MENSAGEM DO CHAT. INTENÇÃO DE RECURSO NÃO 
DEVE SER RECUSADA CFE ACÓRDÃO 339/2010 - TCU. 

30/11/2022 - 16:06:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001. 

30/11/2022 - 16:06:39 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção de recurso em vista de nossa desclassificação pela maior validade de 
nossa proposta e pelo aceite de preços manifestadamente inexequiveis de outros licitantes. 

30/11/2022 - 16:10:28 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

30/11/2022 - 16:10:28 Sistema Intenção: Manifesto intenção em recorrer da inabilitação da empresa, uma vez que há ilegalidade pelo motivo 
exposto, como será demonstrado nas razões recursais. 

30/11/2022 - 16:10:28 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, afirma que serra desconsiderado todas as manifestações 
recursais feita antes de declaração do vencedor. ou seja a referida manifestação foi registrada dia 
25/11/2022, as 12:06:33, foi declarado os vencedores pelo pregoeiro e equipe de apoio dia 30/11/2022, onde 
foi aberto o prazo recursal conforme preve a Lei Federal 10.520/002, Decreto Federal 10.024/2019 e 
Instrumento Convocatório. 

30/11/2022 - 16:10:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002. 

30/11/2022 - 16:10:38 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção de recurso em vista de nossa desclassificação pela maior validade de 
nossa proposta e pelo aceite de preços manifestadamente inexequiveis de outros licitantes. 

30/11/2022 - 16:11:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003. 

30/11/2022 - 16:11:19 Sistema Intenção: Declaramos nossa intenção de recurso em vista de nossa desclassificação pela maior validade de 
nossa proposta e pelo aceite de preços manifestadamente inexequiveis de outros licitantes. 

30/11/2022 - 16:14:00 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 05/12/2022 às 18:00, com limite de 
contrarrazão para 09/12/2022 às 18:00. 

01/12/2022 - 08:42:18 Sistema O fornecedor FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o 
item 0001. 

12/12/2022 - 10:44:36 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 

12/12/2022 - 10:44:59 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damaisceno. 

12/12/2022 - 10:44:59 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damaisceno. 

12/12/2022 - 10:48:50 Sistema O item 0001 foi adjudicado por ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA. 
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ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 
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WILLIAM SILVA MOURA JUNIOR 

Apoio 

 
 
 
 
 

GEANE DOS SANTOS LIMA 

Apoio 


		2022-12-12T11:19:39-0300
	ALDECIR PEREIRA DAMASCENO:60003650200


		2022-12-16T15:40:03-0300
	ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249


		2022-12-16T15:40:23-0300
	WILLIAM SILVA MOURA JUNIOR:04362344241


		2022-12-16T15:46:27-0300
	GEANE DOS SANTOS LIMA:01830787217




